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 نآربایاهنیس نادنمرنه

 دنوشیم یحیی
 نانادرگ راک و نا رگب زاب طقف «یینامرد همین»

 رد «تداوحو حناوسهمین» ودوشیملماش ار

 نا رد [یامنیس نازاک زدن تسد همه روم

 . دن د رگ دهاوخ یلمع
 نادنعرنه هبیپ هللم شیپ اهلاس زا 0

 یتامادقااهزاب.دوبهدنامیقاب یلحیال تروسپ
 یضطت هجیتب یلو ؛ دّوب هدش درومنیا رد

 یاه هتنه نیرخآ رفآةکنآ ات .فوب هنمسرت
 یرایب تیدج و شالت زا یپ هتشذگ لار

 یدایز یزاشفاپ درونتیا زد هک نانتفرته را

 نیا فر يارب یئاهمدق , دندادیم جرحی
 هزاتلاس زاغا رد كنيا و دش هتشادرب لکشم

 رمآ ثكي تروسب نادتمرنه همیب هک دوریم
 .دریگب قتحت تروح . هجوت لباق و یلبع

 ۲۵۳۵ ءام دنفسا ۲۲ هبنشکی ژور رد

 نادنمررثه مومع تکرش اب یناگىه هلج كي
 دیدرگ رازک رپ ناتنمرتع یاکیدتم لحم رد

 همیب نوماریپ هک یتاعوضوم هلج نیا یطو
 رارق یایژر دروم «دوب حرطم نادتمرتع

 رولعب هللم نیا هک دش هتف مسصت» تف

 ناذ دنیاهن تا رازق دوش لابثد یریب ی

 ادیوهیاقآ روشح اب یاهلج رد نادنمرنح

 حزطسسیهراب ردار لئام هیلک ریزو تن
 زا یکی هک نیم بیترت نیاب و دنیامن
 همیب هک ناریا یامتیس نادنمرنه یاهوزرآ
 * هار نیاردو دوشیم هدروآرب ؛ دوب ندخ
 مهسدوخیلام كمك اب رنهو گنهرف ترازو
 . دیامتیم ءافیا ار یاددمع

 نادنمررنه؛همسبع ون ۲ هک دنامن هتفگات
 هک ینامرد همیب یکی .درگیمرپ رد ار
 لماش ار نانادرگ راک و نارگیژام طقف الف
 وگنهرف یلام بک هناوتشپ و دش دهاوخ

 هک هس رگید عول .دراد هارمه ار رته
 هددرگیم یلمع املیس نادتم رته همهدرومرد
 بترت نیاب . دشاسم ثداوح و مجثا هس هیس

 گام رد اه یامسس نآادصسرته هبه

 حمنوتب مال و هدش همی ثداوسح و مناوب
 ملیفناکدننک هیهت نمحنآ یاضعا هک تسا

 دزوسیا رد ار دوخ تبادح تیاهن نتارب
 +, تم > رحب

 نمجمناءریدم تئیه سئر یربتق دیمح

 نادنمرتنش هسب هلئسم دروم رد نارگیزاب

 تشاد راهلنا ؛ ناریا یامنیس
 اع یامنس ثادنمرنه شیب اهلاس زا»

 دوجواب یلو .دندنارورپیمرسردار همی رکف
 هجبتن دمآ یملمعب هار نیا رد هک یئاهنشوک
 نامدیاعمهمرمانیا ندش یلمح دروم رد یتبثم
 یلمع یارب یوخ یلاع هنا وهتشب ام .دشیمن

 زا یکی نیهو ميتشادن همی هللع ندرک
 یامنس نادنمرته ثدش همبب هدمع تالکخم
 یتامادقالابندبهکتآ ات ؛ تفریم رامشب نا ربا
 یاه دیمل .دمآ لمعب هتشذگ لاب رد هک

 رادوعننادنم رنهندش هعیب درومرد یاهزات

 هک دوبتشذگ لاس رخاول ماجنارسو دیدرگ
 و .دمآر د یعلعق دروم كي تروصب رما نیا
 دیدزابو دید هلج رد هک دش هتفرگ میمصت
 مامت ۳۵۳۶ زورون دیع زا لبق نادنمرنه
 نادنم رنهدوخ روضح اب ار همب راک بناوج
 دیدرگ اپرب هلج ۰ میهد رارق یسررب دروم
 و ثحب هب « مامت یلاحشوخ اب نادنمرنه و
 و دنتخادرپ هبب راک باوج هه یسررب

 یلمعزا ناربا یامنیس نادنمرنه مامت نونکا
 هک ههنآ . دنلاحشوخ , همی هلئم ندش
 یلام كمك اب رنهو گنهرف ترازو , ته
 نیا لباقع رد نادنمرنه زا تبامح هب , دوخ
 .*« تسا هتفخ ر همی ینعب مهم

۱ 
 هراتس ۲۵۳ زورون سوصخم هرامش راشتب

 یلاحشوخدیامهدمآ لمعپ نآ زا هک یلابقتساو امنیس
 شالت هلجم نیا راثتنا راک رد هک تسا ینانک هبه
 و بلاطم میظتتو یروآدرک یارب ام .دننکیم

 حرخبیدایز شوک , صوصخم هرامش نیا یاهسکع
 هک مينادیم یتیلوئسم و هفیظو دح رد ارتیا و میبداد

 و ميناد نامیبیس و بوخ ناگدنناوخ لابق رد
 یشح هلحم زا ار نامتاک دنناوخ لابقتسا هکینامز

 رب نونکا . تفر ردب نامت زا یکتسح ۱ میدرک
 یلاس « میتسه ون لاس هناتسآ رد هتشذگ زا رتشالت

 رتهدنزراو رتهب یاهراک هئارا یارب دیمازا راشرس
 هک دیدرک رشتنهیژاریترد یزورون یامتیس هراتس

 هشپاس ؛ یرنه تالجم راثتا خیرات رد لاحم ات
 زا متمک . زاریت مهر نا ثالاذدعم . تسا هتشادن

 و نارمت رد هلجم ناکدنیامن هک تسا یدحنآ
 تاناکما هک ارچ ؛ دندوب نآ راتساوخ اهناتسرهش

 هدادیمن ادب ار یرتالاب ژاریت هزاجا . هلجم یپاچ
 سوصخمهرامش راشتتا ميتساوخیمن ام هکنآ اصوصخ
 . ميزادنايب قیوعتب , ررقم دعوم زا رتشیب ۱

 يكوگیمساپس ار نامبوخ ناگدنناوخ تبحم
 ار امنیس هراتس «هزات لاس رد میناوتپ ميراودیما و

 یارپ لاهدیا یاهلجم تروسب , نامز ره زا شیب
 . میئامن رشتنم « اتسود رثه هبه
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 وروش « نویزبولت یزورون یاههمانرب لاسما
 یاههمانریزا یرایب . تشادنار هتشذگ یاهلاسلاح

 اهوش.درک ی من هجوت ٍلج نادنچ هدش هنید ةلرادت

 یئامنیسیاهملیف ... و دوب هددنک هتخ اه هتیراوو

 دچ + زورون مایا رد شیامن یارب هدش باختنا
 .ریخا لاکی رداسوصخ امنمس هراتس ! دزیمن لدپ

 پاچ یئویژیولت یاع همانرب هراب رد یدایز بلالعم

 مياهدومن يعس یتسرف ره ردام . تسا هدرک
 :میهد ساکمنا ۰ نویزیولت زا ار مدرم ياههتساوخ
 لباف لماص زا و هدرک دیئات ار بوخ یاههمانرب

 رد نونکاو . مياهدومن دأقتنا « یتویزیولت داتتنا

 زا « نیا زا نتشیب ام هک ميلوکیم تحارس لاک
 یلیخ ...میتشاد راظتنا زورون مایا رد نویزیولت
 ۱.. نیا زا رتشیپ
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 یرفس ات داد.تسد یتسرف ۰ زوزون مایا رد
 بیترتنیا هب نادامآ رد اینیس عضو . منکب ناداپآ هب
 یمومعهبنج رهش نیا رد امنیم تشه دومح هک تسا

 ناداب آرد امنیس دنچ + نیا رب هوالع و دنراد
 ۱6+ هحفص رد هینب . 
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 میز

 رورو سوصخم هراش راتسااب 7

 تنرثکا نیرئاح تسیل مالعا و امسیس هراس

 وت ۰ ایصراتسمودنا رفر ءارآ

 تفرگ رب رد ار یلامن لفاحب : یساخ
 ردامنیس هراتس یلامس موداا رفر

 ا.ناگ دناوح ونیدرگ راغآ هتشذگ لاس

 دندرک لابقتسا دآ زا یمرگیابسسم

 سودلا رفر ناگد یرگ رپ + ۲ را نیا مالعا

 ۰ تفرگ دهاوخ قلعت ساپم رباوج
 مم و دیلخب یاخ

 راحهو

 هامدتسا

 تاتخو

 ماج یرابتتا مونا رفر

 !رآ هچیت ام هراس زورون هرامخ رد

 یرا زگ رب تسحن هننهود یلع
 ی

 مولا ف

 راس«(
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 الف نیرتتوحم لودح ریصرد«

 یدن ولا

 تشگ مالعادوب هد ام تذلب
 اه نی روح باخسا

 21ام اس ز

 هراس مودنارفر رد

 ناگدننا وخبناچ زا هک تسا یلاهنپوگ ؛اسس

 یرارگ رب یاروخ و دسریم ام تس»# هلجم
 رنار اهنیوک نیا : مامت تقدابمودنا رق

 !ارفر یرازگر ب لوط زد و .دننکيم
 ایرجرد !رامنیس هراتس ناگد نا وخ هننه مع

 هکبرواعلامه. .دنهدسم را رق هدسریا رآ چین

 ننا میاهئش رکفتع سن یه

 سر

 مودن

 است مودنا رفر

 ماجنا رسو .دیماجنا .دها وخلولعبهام تشهبیدرا
 یفرعم یتثج یلع ۲۵۴۵ یاه نرتوح»

 تفابرد ساب هزباج و هایدرگ دنهاوخ

 مونماتیرد هزره یاهفغع» 2

 اتس هرات

 ؛یدر ونامی | تریاصر

 ورسخ.یئانیروپ

 دیسم> 9شات ره

 نیرتیوبحملودج
 نا رب یامنیسیاه

 7 ردصرد

 د ریگیمالایامنیسهراتسم9دنا رقر بت
 هسسب یوم هلجم رورون هرامش رداماو

 یوخ رد و میدن مودارفر نیو پاچ
 دوح یارآ هک میتساووخنامبوخناگ دنا وخزا
 لاسرا اه یار و # هیا یوررن !ر

 مودنارفریرا زگ رب ون نوکاو دیابت

 تک رشمودنا رفر ر 4 ای یاههمان هوسا اب

 و همان هعهبا . دنتسه هچاوم , .دیاهدوسن

 هلجب داگدنناوخ باج زا هجوت همهبا

 را شد یلاحشوخ هبام ؛ موللا رفر هب تسن

 تایر هک دیئاب ششم و تاب ۸
 دشابراذگ رثا مودنارفر نیاردبانا وتیماعش

 بوحم یاهملف

 پاج ار موننا رفر نوک هتعهنبا لاح رهب

 انناوتيم هلجمناگ دنناوخ و میاهدرک

 مالعا و همان نتشوت

 نیوک ۰ ناخرطن دروب

 ابن امن زاسرااع یا ریو 1

 ۲دی گ رب یماسا

 تسیرتف ا نبزتاح تسیل رد هتفهنبا

 م مشچب یدابز تا رییغت « تارآ

 ورگ + میننگ هکیر و طنامههکا رچ
 یاههما هلیسوب هلجم ناگدنناوخ زا
 ۲ رد و هدرک تک رش مودنارفر رد

 ۱ ثاب قیط ودناهدرک صخشیار

 اه نا رتتوصم لودح ملش نیموس «ت»ا



 ناگ د نناوختاد رظن
 رد امنیسهراتس

 مودنا رفز هزاب
 هوسنچ اب اس هراس لاسا هک ملاحنوخ یلیح 8

 ار دوخ یلامیس موشارفر : یصاح
 رد مسيم هک تسا تهچنادپ رتشید نم یلاحنوح

 تبس یریگ ههبج الامتحا و یدنبهنسد هنوگچیه « مودنا رفر
 تسیلاب یهاگن . دروخیمن مشچب , صوصخب یلارگیزاب هب
 نبا ناگدنکر ارگ رب هک دهدیمناشن ءارآ تیرتکا نیزلاح

 ار مودنا رفر ؛ ماعت یفرطیت اب مودنا رفر

 ساوخهب هتبلا دص هک دروخیم مشچب ءارآ رد یلاهیگ زا

 نارگیزاب یاهملیف هکیرولعنامها ریز « دوشیم طوبرم مدرم
 «نوگنامهب ؛ درگ م هجاوم مدرم لاشتاابامنیس یاپوع
 هک دنروایب یارمودنارفر رد .دنناوتيم نارگیزاب نیا ربن
 صخش هرهچ .دنچ راصحنا زا مودنارفر لاسا , دناهدروآ

 دنچ نآ راعحلارد طقف زین امنیس هک رولعلاه: هدش حراح
 یارب .دیشابا ریذپ ار مکیربت لاحرهب . تسیل صخنم هرهچ
 رد .دناویم املس هک یلامیس كرزب مودنا رفریرازگ رب
 ءاتیا هجونروحرد یشقن « مدرم هزل اهنریوبحم تمشت
 , دنامن

 و تساهداد بیل رن

 یبا

 و دنراد رطن ریز

 نادابآ تیمیشورنپ یوجشناد یحتف انادنام

 ات
 ود » امتیس هراتس یئاسیس مودنارفر دیئات نمش [2]

 دوش هتفرگ هدیدانم راودیما هک مرادداهنیپ

 مودنارفریاء رایردزین ارنادنمرتهدوختایرظن - ۱

 هراتس ناگدنناوخ « تایرظن نيا ساکمنااپ ودیوث ایوج

 .دیهدرارق نایرج رد زین ارابیس
 مودنارتر سوصخم تاحنسردهکی نپوک رب ءوالع - ۲

 الح) رگهد یلاج رد زین یرگید نیوک ۰ دینکیم باچ
 هکیاهداوناخرد هک تهجنیاب .دینک پاچ (هلجم مو دهمین

 یرضتشیپ دادعت « درخیم امنیسرانس نآدارفا را یکی طقف

 دوخ ناگدیزگ رب هب و دنیوچ تکرش مودنارفر رد دنناوتپ
 دنخدب یار

 لا رهنرادیاس - روپلالب شرآ

 یاصنیس هب دسقالع مدآ ره هدیظو , سرط هب 8
 اریز ۰ دیوج تکر ش یااهمودنارفر نینچ رد هل تسا یلم

 بیمسخشم اهسیس كي ناگد یزگر ب هک تساهیسرپهمه نیازا
 + مودنارهر كي ناگدیزگر ب « تسا ملم هچنآ . دندرگ
 و هدبزگ رب یلاهنآ رتهیهچ سب ؛ دندرگيم حرطم یعوب
 ننا باب ! دته نآ قحتم و دنونبدپاب هکد نوش حرلعم

 یتسیاب :دنناديم .دمقالع امیس نلاهب ار دوخ هکس کر ه

 قحب باختا رد و دیوج تکرش یلامتیس یاهموسنارفر رد
 . دوش میهن اگد ب زگ رب

 ۰ زیر س روهشیپ - یرینع میرک

 ملیفرد شیوخراک رطاخب مهدیمیار نیدرف هب نم 8
 ملاس ملیفدنچ رد هکیاهزانس یئانبیروپ نینچمهو «لرغ»
 هدیزگربزاسلیف یئایمیکدومم . تشادشتخرد هتشذگ لاس

 صخشم رادربملیف ناوعتیزین ار نایلاپ سورطب و تسا نم
 و بوبحم ملیف ناونمپ مهار «رادیارس» ءرخالاب و منکیم
 .ميامنيم باختنا هتشذگ لاسرد دوخ

 ناهنصا - یشنم .- یحلاص هتشرف

 ۵ ۵ ها

 ناژرف و تسانم هدیزگ رب ملیف «زره یاهنلع» ۲]

 بیرقروبان . نمهقالع دروم نارگیزاب رهورفالیل و وجلد
 نم هدیزگرب رادرملیف و زاملیف زیل یدلولا دیشجو
 اهناوج یاس یرقاپورپ عفادم نم. دن وتيم بوحم

 ام یاس یاهناوج ؛ مودنارقر نیاردمراوئسا و مته
 ۷ هحفص زد هیقپ
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 رگیزابنیرتب وبحم() رگیزاب نی رتبوبحم 69 ... ملیفنا تب وبحم 8

 را دیا مپ 3

 اه ز ره یابیرناع ۶

 روت یرداف حربا تب و

 شوک و گ هدا زینف زیو رب #ع لرزح
 ناج رم و دا ردیعس یناوج هطبار ٍدع

 نربا وجلد نازرف # شاخشخ لگ ۶

 نیلبآ تدحو هللاترصن دادصاق

 هدییس قوثو رهچونم # نکش تب ٍ#

 یمدرک هلاژ دیتم نمهب 4 رخآ ماش

 نازورف یعبطم ثالع رصان ۶ ینف صقن

 ینا رهن زانهیس ٍدج یلبقع یضترع # تعرس اب رهظ ات هنه رب

 یلا رسک یرون # نوبام گر زب رارق

 راد ربمایفنب رتبوبح زاسملیفنب رعب وبحم

 یدنولا دیشمج ۴# شاتبره ورسخ #
 یتینح تسعن ینایمیک دوعسم ۶
 تسد نیرز اض رلع دهاحم - وجلد و

 ءارآ تد رثکا ند زئاح

 »رم

 یفوو زو رهپ

 یبلطم دیعس

 یرداف جربا
 تدحو هلاترصن #
 نابکجاخ لثوماب و

 نیدرف یلعدمحم
 برق روباش +

 یحول ربع اضر #۴

 كروژ نودب رف

 راشص - م ۴

 ینوب رب ولت
 دابد یه را دز

 زا سپ هک ژروانک یلع دمحم [2
 یاءزات راک زونه «كروپوپن , كرویوین»
 راکردناتس « تساهدادن هئارا رتاثت رد

 ینویزیولت هاتوک یاهرتاثت یرکی ارادت

 راک رد زروانک ناراکمه زونح . تسا
 .دناهدشل صخشم ًاقیقد شاینویزپ ولت

 «نزشاپ نناچیئاد » لایرس رد اهزورنیا

 یدرونامباكيب -نیدرف

 تز

 تابلاب سو رطب ۴

 یدهتجم دیمح

 ناشوک دومحم

 یعیطم لاک
 ینانیزم یلع »۶

 یناسحا هلاتردق

 و رب رابزام

 شویراد +

 یرهاط دب راب

۳ 

۳ 0 
 هگتهسزابلابد با زد ار زرادک رب

 ملیفرد یزاب یگزاتپ یو انض . مينيبیم یراکمه نیا هک تیند

 ان تایل تبوابایویپکسب را

 امیس هراتس س ۱۷۸ هراهق ۵ هحفم



 سس تست

 توعدن شرسم» و رزاشفابن رق
 هیک رتهب ,ك رتهدنناوخ نیاصلما

 ۱ دنکیم تیاکش ؛ دناهدرک رازابهناورو

 ۰ تساهدوب عالطایب اهرتسوپ نیا

 یناهفصاكي» ملیف شورف (ت

 رتسوپ دنچ ریخا هامود یکی فرظ

 هدشپاچ شویراد روجاوروج یاهکع زا
 زا یضمب پاچ زا شوپراد هکنآ پلاج و

 كي زا رتسوپ پاچ هکنیا هب هجوتاب
 ,دشامدیاب وا یبتک ءزاجا هب طوتم دنمرنه
 نودب هک یناک زا نض دیوگیم شویراد

 هناورارم یاهسکع زای ؛اهرتسوپ نم ءژاجا

 ی ی و و زی سر یو ری ری ی و ی نو ی ری یخ انس ۹ بن هو

 ات شرسه و رادفا بیرق زیورپ []
 یهار یهانوک تدع يارب رگید هتنه دنچ

 .دریگ ی م تروص هیک رت روهشم هدناوح

 رتنا رهت هب شریخا رفس رد نیاصلما
 هسجتک رثن راشفا پیرق ییردیپ هما ریدچ
 یاههمانرب رد نیاص لما یاهترسک و دوب
 . درکل گب وخ رادف( پیرق

 هیکر ت هب تشگ زاپ ماگنعع رد نیاصلما
 دروآ لب توعد شرسهو رادفا بیرقزا

 نیاسلما توعدب رهس نیا دن دنهاوخهیکر ت

 .دنوشب هیکر ت رد وا نامهیم یاهتنه دنچ ات
 همانرب دنچ رادن رد رادفابیرق

 ءاهتآزا تغارف زا سپ هلصافالب ات تسامزات

 .دوخ هیکر ت مزاع شرسمه قافتاب
 دب ؛ دمآ ناپمب قرح نیاص لما زا

 لئاوا ات یو تسا رارق هک دینادپ تسین

 هب یناریا ملیف كي رد یزاپ یارب ناتسبات

 شتماقا تدع رد نیاصلما , دیایب ناریا
 درکارجا مه یناریا هنارت دنچ « تاريا رد
 + تساهدنونشرپ یاهنارت وزچ نونکا هک

 4 «دازرامسمس

 ینادرگر اکت «رلتهنیمزرس رد

 تکرش اب و تدحو هللاترصن
 رغصا . یسرک هلاژ , وا دوخ

 روبرصخا
 ایسآ هورگ رد شیامن هتفه ود
 هدوب ناموت نویلمکت دونح

 هتفه یا رب نآ شیاعن و . تسا
 .دراد همادا موس

 سالکمه» ملفشورف ۲1
 ینادرگ راکی

 اافو - رهورفالیل تک رش اب
 و یرک اش شوایس

 ؛ هرنان - دادرهم دیثمج

 مرک انر و ... دوشرفدیشرف

 نو

 و رتاغت هژاتس

 هوم رد

 دوس طسوت هک «راملاسش» هانزب

 , دهمدش .ناد گ راک ۰ هتش هن . مللادسا
 نابرجرد ۱ راهنسس هراتس ناگدنناوخ هتنه مع

 هکبروطلامه, .دنهدس را رق هسریارآ هجیتن

 نلا میاهدش رگذتم زین الف

 رد هک امش یاههمان هونا اب

 دتسه هجاوم , دباهدون

 بلاج زا هجوت همهبا

 هبام ء موتنا رفر هب تس
 , عاب نطم و تسام هرادنا

 ودنا رفر نیا ردننا وتیماش

 اعوصخو دندرک لابقتسا نآ زا یمرگباهنیب

 مودنا ر فر ناگد یزگر پ هب4 ۲ رما نیا مالعا
 یناه ۰ تفرگ دهاوخ قلعت سا زیاوج
 ماجنا رس و دیشخب یصاخ یرابستا مود فر

 یلارآ هجیتن امیس هراس زورون هرامخ رد

 مونا رفر یرازگ رب تسن هتنهون یط هک

 است موننارفر

 ماجنا رسو .دیماجنا .اهاوخلوطجهام تشهبیدرا
 یفرعم ینشج یط ۲۵۳۵ ,یاه نیروحب
 تفابرد ساپس هزیاج و دیدرگ دنهاوخ

 و دشاب دید !

 و 9 دریک بلج ار ۹ , :
 یاقآشقنب یداژ بوبحم یاهملیف مودماقمرد زره یاهنلع» 02

 سیا پلاق رد سس

 الف نیرتبوحم لودج ردصرد« رادبارس»[

 امنیس هزاتس -- ۱۷۵۸ هرامش - ۲ هحفص مچ

 شیاهرتسوپ زاشتنا زا شوب راد
 ! دزوآ یم لمعب ی ریگ ولج
 سو ارکینابو بویحم مدنناوخشویراد []

 یناک زا «

 پاچ را زا یئاحرتسوپ وا عالطانودب هک

 ثیامن هتفه ود یط یئاشر
 دونح اپورا هورت
 امن و تسا هدش نامون

 ام و نویلیمخپ

 همادا موس هتعه یارب

 دبص ۰ ملیف شورف (]
 هتحاس هاهدزا هار رد

 ۳ اص دوخ نآ رد4کد اس

 ود یط دنراد تک رش شهورگ

 لاسروی وا هورگ رد شیامنهتفه

 تسا هدش ناموت نویلیمکی دو
 موس هتفه یارب نآ شیامن و
 .دراد هملدا

 ۱ اهملیف لماک شور «دییاهتفه

 دیناوخیم

 هست امنیسژ نود رب ولت ۵ رک حتفا و7 و هل نوب زیولت هبطافیا9آ ۲

 نایلائامت تیرثکا دنپ دروم زانوسرپ
 دیدرگ عقاو نویزیولت یزورول یاههمانرب

 یاربیددعتم تاداهنشيپ اب لاحب « رذون

 ینامنیس یاهملیف رد شاینویزیولتپیت هئارا
 تسا هدز ژاپرس راکنپازایلو هدوبهجاوم

 رن مهنآ و نویزیولت رد طقفار پیتن ءا و

 «منآ هب مدآ») دایص زیورپیاههمانرب یرس
 ۰ تساهدرکیلاب (قیاس«سوپاتخا» ۷ و



 ! کنند و یناصع «هتسخ : ش هگ هگ قفوم یاههنارت
 یرو دود

 شوگ و گ یادصاب : شکخپ
 راتس یادص اب : ندووتاد

 شویراد یادص اب : رعاشوک

 نیرن یادصاب : هنیآ

 شمار یادص اب : اه هناخدور

 اریمح یادصاب : ایلد

 یضت رم یادصاب : قشع یصع

 دیع نادنم رنه

 احک هب ژ ۵ وون

 زدمعق ز
 اکیرمآ : یئانب یروب 4

 بناراچگ - یراجاغآ : نیرسن

 لامش : یرداق جربا *
 ناملآ : دازخرف نودیرف #
 یراس : یماظتنا هللاترع #
 لامش : یدیثأت هنازرف #

 لامش : داژن هب زورهب #
 نبنل : هدیاه +

 . وئژ و سبراپ : | ریمح
 . نادابآ : مناغ نیمیس +
 . نادایآ : رهورف الیل +
 لامش : راتخم یتت #
 . جرک : دیرف رهچونم ۷

 رزخ لحاوس : نريا
 بونج : یضترم #
 « نادابآ: : نیشفا +

 یلس «یناغفا یاههنا رت یا رحا

 !هدوک زاجینار

۳۰ 

 تیلاعق یرسکیزا دمپ شوکوک 2

 اعهراباک رد ندناوخ هنیمز رد وادم یا

 یارب ار دوخ , ینویزیولت یاهراک زیلو

 دادستما رد » هپ موسوم یملیف رد یژاب
 سیعس ملیف نیاردهک دنکیم هدامآ «بش

 .دنکیم ءافیا ار شب اقم لر ینارگنک
 اب هک یناک زا یرایسب اهزورنیا

 كپس هبهنارت نیدنچ لاحباتیلس 2

 یگزاتب و تساهدرک ارچا ینانفا یاههنارت
 دوپ دید كرادت یلانفا هزات هنارت ه زین

 مایا رد هکنآ رطاخب یلم . دنکارجا ۷

 «ناکدنناوخیاههنارت طبنیاهویدوتسازورول

 مایارد تفرک میمصت , تسا رتتولخ ناشرس
 هنارتراهچ ره ماشات ماب زا زورکی زورون
 :راکنیاماجنا و دنک طبخ ار شایناننا

 ۱.. یگتسخ رطاخپ یلس یرامیپ اپ دشیواسم

 ! یثامنیس هزات ثلثم

 یزابمملیف كي رد ودناهداد لیکشتیئامنیس قافتاپشریخا یاهملیف رد تدحو [7]
 . دنادش ثلثم كي هدازرامس رفصا و یمیرک هلاد

 یراکمه نیا هک تسیندیعب بیترت نیاپ بتدحو نونکا و دوبهداد لیکشتی ؛امتیس
 .دنک ادیپ همادا ثلتم كي قوئو رهچونم و ییرک هلاژ

 دیاب زین رکپد یدنچات و دنکپ ار راکنپا
 ینادرکر اکپ «بش دادتماری» » ملیفرد

 .دیوجتکر ش شویرادریژه

 هنوکچ شوگوگ دیددیاب لاح رهب
 هسسک ,یکتلد و تیئابصم « یکتسخرب

 نوچو دنکیم هبلغ  دشابیم شریگناییرک
 !دصقریم و دناوخیم لاحرسودان , هتشذگ

 دایز یکتسخ زا ؛ دنراد راکورس شوک وک
 یبسعیبیجع زرطب یو هکنيا و دنیوگیموا
 یمتهتشذگ ناجیهوروشنآ زا رگید . تسا

 اهنتدرا-تسود . تفرگوا رد یغارس ناوت

 یا یارب تئاد میمصت شوک وک دشاب
 یجراخروشک دنچ هپ یرفس ءاتوکت حارتسا
 تسلاوتن؛ یاهراباک تادهمت رطانب4 ؟ دنکب

 تد زرواشک

 ینوی ری ولت
 یي.بد هک رادت

 زا سپ هک زرواثک یلع دمحم [3

 یاهژات راک زونه «كرویوین « كروپویل»

 راکر دناتسد ۰ تساهدادن هئارا رتاثت رد

 یلویزیولت هاتوک یاهرتات یرکی كرادت

 راک رد زرواثک ناراکمع زونه . تسا

 .دناهدش صخشم اقیقد شاینویزی ولت

 «نوشلپانناجیئاد » لایرس رد اهزورنیا

 «كنحرسناجیلاد» بلاق رد ار زروانک زین

 ملیفرد یزاب یگزاتب یو انس . مينیبیم
 تساهدیلاسر مامئاپ ار «نیموکحم»

 امنیس هراتس بس ۱۷۸ هرابش ب ۷ هحفص [7]
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 یسنادرگر اک و هیهن یلافصاضر ارم اف .یوربرگبدهتنهدنچات تقافرهبموسوستت فرهخ
 رسگید ملیف كي یلافص اصر زا .تساهدوعل زانهع بدیفمیهب ملیفنیارد .دنآینارکا

 تساشیامل هامآ «تنوئح لصف » هب موسوم . .-یدهازیلع -س هدازیلاو رهچومس یلا رهن

 ! یناهنصا زا دعع ۰. داب رف» وع

 نیک ی
 : اهلآ رب هوالع و دراد تکر ش دازتهب ردیناهنصا ككب» زا سپ هلصافالب ۲]

 هماگنه و رونیرز نمه + یشخب تیانع  نارکایورسب نونکا هک «رلنیه نیمزرس
 یارباتض . دناهدرک یزاب ملیف نیارد زی سوریسهشخاس «بآریزداپرف# ملیق « تسا
 رتخد » هنارت هدنناوخیتلوص هرهخرابنیلوا ,دیآیم رک شیامتب دلولا

 هتسج تکرش بآر یز دابرف ملیف رد «یقرش هدنناوخ شویراد«بآریزدابرف» ملیفرد
 . تسا زوره و یدیلاتهنازرف راک رد رادف رطرپ

0 

 نتم كيزوم طبضص

 یقیلص یضترم - یریم - رهورف ینیک  طبس«شتسرپ» ملیف ستم كبزود []
 كباب ار ملیف نیا نئم كیزومداراد تکرش یلادرگ راک یلیعاهسا دواد ار ملیفنیا.دبدرگ
 یلامنیسنوزس رد میف نیا. تساهتخاس راشفا یلارکش یقت دمحم شاهدنک هیهتو هدوعن
 دمآ .دهاوخ رد شیامن  -رهورفالیل- یلیفع ینعترم نآ رد و تسا
 ترهورف رسگناهچ .- هردان- یودهمنحم

 یانهوتس رب» ینف لحا رم #

 .««قشاع

 اه وتسرپ » ملیف یف لحارم []
 تپساناسپ یلامنپس ازاصزاتلوصم «قناع
 یسحایر نودبرف ار ملیف نیا .دوتیع یلع
 یابیز » ملیف البق هک هدومن ینادرگر ات
 . تساهدمآ نارگای ورب واز ۱ «وررپ
 یسحع نید لیعامسا ار «قللع یاهوسرب»

 تیم دالبم نآ تسیراس و هدرکی راد ربملیف

 . دغاب

 - رهورف الیل رگید راب ملیفنیا رد
 یزاب رگیدکب رانکرب دادرهم دییجوافو
 هعبار» یاهملیف رد ار هس نیا . دناهدرک

 رسگیدکی رانک رد «سالکمه» و «یناوج
 « قشاع یاهوتسرپ» رد كنيا و دیامدید
 لاسج انس . دنابش رهاطن مه رانک رد

 یسهجوت لباق شقن ملیف نیارد زین یئافو
 .دنک ی ع ءافیا ار

 .دب ایم نارکا یور «نز» #

 بارهش - هدیپب .- دیفم ننه ۲7
 هدبرف و یکناپدنجم س هردان س اپداب
 هک دنتسه « نز» ملیف نارگیزاپ تان

 یناورسیا فسوب نآ نادرگراک و تیرانن
 یناصحا هللانردق نآ رادرملیف و تسا
 شیامش یتآ ياههتفه فرظن «نز» , .دشابيم
 ملیف یارب هک دنامن هتفگا . .دنآیمرد

 و تسا هتخاس نتم كيزوم یقلاو نیمح نز
 دشابیم ناربا ملیف هناخ لوصحم ملبف نیا
 شخبتیساناسب یلامنیس نامزاس طسو هک
 , دوشیم

 یسکشا بشا» و «هیسوک )

 !دنتسه یلحا رم هچ رداد زی زیم
 لوصحفود ینف لحا رمهلیفارماک رد[

 . تسا یزاجح زیورپ نآ هدننک هیهت هک

 نیرنهراتک تسا «اسوک » يلوا .دوشیهیط
 نآرد و دشابيم نایکیچاخ لئوماس ملیف
 ها رمهب یلیقعیضترم و مارآ - یرداق جربا
 سرایاشخ - یکاخ روصنم - یرگسع پاهخ
 راگناسچا و دیدج هرهچود و یلاضر نسح
 دن راد تک رش دنولیلج هناوج و

 هقیرعب ینانیزم یلع ار بونچ هسوک
 كيزوم . تسا هدرک یرادرپلیف یگنر

 یوبرانس .دزابیم تاژوراوار ملبف نیا نتم
 روپنیرز سهب و لدبوق ربما طسوت «هسوک »

 تسا هدش هتشون

 هک مليلارماک رگید لوضصحم اما و
 رکنافما» ؛ دنکیم یریسار ينف لحارم
 سهچونم ملیف نیلوا هک درادمان «زیریم

۱ 
 نیا . تسا ینادرگر اک ماقم رد یرییصم

 و هدش یرادربملیف یعیطم لامک طسوت ملیف

 یسباتک ساما رب ارلآ یوبرانس لدپوقریبا
 سی رحسن4 ةشرب یلاباب سروک هتشول زا

 بسما » یارب تسارارق . تسا هدروآ رد

 سم ثيزوم دوشخنودپرف «دزیریم یکشا

 نایب رف زرمارف : رویزم ملیف رد , هزاتب
 عیفر .- یقلدص زرمارف نگیو نیلیآ

 دن راد تر یتلاح

 نامه ا رمه زا دعب ناورش

 فوورعم نادرگ راک ناورخ ریما 0]

 یاهزانملیف عورشهرادت رد ناربا یامتیس

 !دمسلبف نیا یوق لامتحاب ناورش . دشابیم

 ؟*وناورغ یلبقملیف.دزاسیم ملیفانیتی ارب
 تا ملیفانیت لوصحم زین «ناهارمه» هب
 ناهارمه » رد . دشابیم شیامن هدامآ هک

 یاثآود » زا دعبدا ردیعس و یدرونامیاكيب
 هاظرگبدکی راک رد رگبدراب « تسهخخاد

 ین اطابلط زیگنا روخ ارودنیا لباقملرودناهدش

 ؛هماگنه» یریم « اهنیا رب هوالع.دنکیم افیا
 ملع« لافهد ؛تخبشوخ, یزازیع .یتج
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 یسلامنس هضخاس نیمراهچ ناوعب ,زره

 لوصحم ملیف نیا .دناهداد هلارا دوخ

 نیایرادربملیف روماو تسا هیقاثیع ویدوتسا
 ماجنا یگنر هتیرلعب یدنولا دیشمج ار ملیف

 رد اهیهام » ملیف ینف روماهیلک []
 كيزومطبم اب ونیمرماعناب «دنریعّ» كلاخ
 اهیهام .دیدرگ شیامل هدامآ ملیف نیا نتم
 رسیا و وجلد دمحم ار دنریمیم ككاخ رد

 .. اهبهام زا دعر

 اسیشمچ - نگیو نیلپآ - وجلد نازرف
 ,دنراد تک رش نامرآ و مارهش .- یخباشم

 ول هژوس كب زا دنریمیم الاخ رد اهیهام

 طسوت نآ نتم كيزوم و تسا رادروخرب
 رد و تسا هدش هتخاس هدازدرفنم رایدنفا

 . ميوخیم مهار داهرف یادص : ملیف نتم
 عورغ راک ردناتسد دهاچم و وجلد

 «مدنگی وب » 4۳ دنتسه ناشدوخ هزات ملیف

 .د رادجان

 «دن ریمیم گاخ رداهیهام» ملیفرد . تساهداد یاهفلع و نابیرغبش - ناراپ ؛زا یپدهاجم

 ز ایت

 « رجنخ و تشپ» شيامن وب تکرغ «داهارمه » رد دازآ یلع و یکناب
 .دن راد

 زیگنچ « ناهارمه » ملیف تسیراس
 حروتاطسوت ملیف نیاو دئابيم دنولیلج
 هیهت و تساهدیدرگ یرادرملیف تورمروپ
 .دشابیم یلابيش اضر شاهدنتک

 هچ «گنشق تسد یرف» زا

 ؟ ربخ
 «كنشق تسدیرف »۷ ملیف هکنآاب [7]

 یف روما و یرادربملیف لحارع تسایندم
 نارکازونه كلاذعم « هتشاذگ رس تشپ ار

 یسیدشیپو تسیث مولعم یتسردبن 7 قیقد
 نآ شیامن دهاش لاسا راهب رد دونیم

 بیلابطابط ریگناروش .-قوو رهچوم
 سم تسرپ نطو مارهب - هدازمیخف یدهم
 .دنشابيم ملیف نبا یلصا نارگیزاب یلومنهک
 ران هم ینادرگر اک هدا زميخفیدهم ار كنشق تسدیرف
 نآ رادرسلیف و هدننک هیهآ و تساهدرک

 . دشابيم روپقداص جربا

 ینادرگر اک و یلیقع یضترم #
 ! رگید ملیف كي

 ملیف نونکا هک یلیقع یضترم ۲7
 ٩ هدامآوا ینادرگر اک و تکر شاب« نمایاج»
 ۶ ماضقم رد زین رگید ملیف كي ؛ تسا شیامن
 تساهدرک هدامآ «نادرگراک - رگیزاب »

  شدوخنآ رد و درادمان یذغاک یاهلک هک
 - یناخاقآرفصا - یلامرآ دازرهغ قاب
 .دراد یزاب یچرگ و یمیلس یلبل

 . «ینغاکی اهل » ملیف ؛ یلیقع یضترم
 هتخاسشدوخ هتشونزا یلوبرانس ساسارب ار
 بیم شوبراد ملیف نیا رادربملیف و تسا

 , دشاپ

 رارسق هک «رجنخ و تشب» ملیف []
 نارکایورب ۲۵۳۲ زورون دیع زا لبق دوب

 .دیآيم نارکا یورپ هدنیآ هام فرظ دیایب
 ینادرگر اکو هیهت یرداقجرباار رجنخو تشب
 یبلط .دیعس نآ ترانس و تسا هدوحن

 یرادربملیف یردیححرف ار ملیف نیا . تسا

 یضقلاو نیسح !رنآ نتم كيزوم و هدرک
 .تسا هحخاس

 نمهب - نازورف - یرداق جریا
 تلدتصح دمجم  یلیمح ناهرف - دیفم
 یلابیروپ هرخالاب و اسراپ یلع دیدج هرهچ
 یزاب رجنخو تشپ رد یلانثتسا شقت كب رد
 , كلاهرک

 گر زب توکس ۶

 شیامن زا سپ لاسروینوا هورگ []
 «رزبتوکس » ملیق «اهدژا هار رد دمص»

 رد . دهدیم شامل ار

 تک رش نیرفآش و و داردیعس كرزب توکس

 نارگیزاب رگید یکتابدحمو یلاضر نسح

 ف

 دس مامن «قشع رتسک اخ»

 , «اهنامسآ زارفرب» شاانعاسهس ملیف یلادرگر اک ماگنهب نیبرود تشب نیدرف []

 توکس» نانوک دومجع . ده ملیف نپا
 ارسنآ دن ویمساق و ینادرگر اک ارش رزب

 ۰ تسا هدومن یرادربلیف

 سورع هزات
 ملی نوتامه یمیلن ورسخ ([]

 هزان» .دراد شیامن هدامآار «سورع هران»

 هیامرس اب دیهسروپ لیعامسا ار «سورع

 رهچوسنآ رد و تساهدرگ ینادرگ راک ی میلست

 ما رهب - یمادنا ریش - كسولم - قوئو
 مردان س یچرگ -- یلبقم - تسرپنطو

 سحم و رهورف یتیگ هلال - رجب

 رسکاخ» ملیف هننامیقاب یاهنحص []
 ملیف نیا و دیدرگ یرادربلیف زیل «قشع
 نیارد .دنکیم یلع ار ینف لحارم نونکا
 یلابطاط زیگناروش و یلیقع یضحترم ملیف
 ملیف نیا تیرانس . دنراد تکرش هتسارآ دنچ و یونهم نسحم - یجرگ هارمهب
 ه:وبیلالوم ما رهب شرادربملیف و هدازبیجن  «قشعرتسکاخ» . دناهدرک ی زاب دیدج هرهچ
 . تسا یرادربلیفیناخ و ینادرگر اک یلیقع اضرار
 , ۰ رتاشتامنیس لوصحم ملیفنیا . تساهدرک
 ! هزان ینآرجام و دمص ۴ . دشابيم سکر

 ملیفكی عورش رکف رد دایصزیورپ [] !! تساجک «لیت و یناج» +
 زوه. دشابیم دمص یاها رجام یرسزا رگید

 صخشم ملیف نیارد دایص ناراکمه اقیقد

 یگنر هقیرلب الامتحا ملیف نيا . دناهدشن
 ملیف نیرخآ . تفر دهاوخ نیبرود یولج

 هک تسایملیف مان «لپت و یناج» 0
 نونکا و هدرک ینادرگر اک یلیعامسا دواد

 تساهدخ هدامآ الماک ملیف نیا اهتدمز ادعب
 رذعص» هب موسوم «دمص » یاهارجام زا ویلاج» . دیایب نارکآ یورب تسا رارق و
 .دشابیم نارکایورب نونکامه «اهدژا هار یرادربلیف دنويمساقو روبقداصجرباا ر«لیت

 طس «اهنامسآ ...) كلب زوم

 . دوشیم

 هاهناسآ زارفرب » ملیف كبزوم ۲7

 كيزوم . دوشیم دعبض نیدرف راک نیرخآ

 تسا هتخاس یناحور نا وریشوناارمیلیف نیا
 بزانهش تردصكنشور  هنگن زیلگ - نیدرف

 یرفعج زبورپ - یدیعاضر - یودهمنجم

 نارگیزاب دادرهمدیشمج و نابراو-یچرگ
 و هدنک هود نته هتخاسن ملیف نبا

 .اسصحا . دشابیم نیدرف نآ نادرگراک

 رب رحتهش رب !ر ملیف نیا یوبرانس یلاههب
 یعیفر هلا رکش و یدهتچم دیبح و هدروآ رد
 «یهداکآس یگنر» هقبرطب ار ثحبدروم ملیف
 , كناهدرک یرادربلیف

 امتیس هراتس ۱۷۸ هرامش

 س ینا رهت زانهش .-نوبامه نآرد و دناهدرک
 دنرادتکرش یجرگ و تسرپنطو مارهب

 ش

  ۲هحفص ٩ -



 | ٩۱۷/۲ راکسا قادب دداک صد

 ریو هد جک

 یا ربندش ادب دناک اب « هکبش» ملیف#
 ورد هدامآ راکسا ه زیاحهدتفاد رد

 !تسا لاسما زی و> ند وک

 زیاوح یاهادب دناک تسیل رد#

 ندلوهمایلب و . تمول یندیس
 ...دزوخیممشچب یوانادیف و

 ۲ ۱ رخ. . ی «عص
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 تابردیا رب «هکبش» ملیف نارگبزاب[]

 دناهدرک نیمک راک

 هرود نیمه و لهچ یادیدناک 27
 یلاغوطسسلا رفک كب يط ۰ «راکسا هزیاوچ

 فرعم عقاورددناهدش _.هتخاس_ینوافتیانف : دندخ مالعا ریز جرشبپ
 مامت » . دنتسه اکیرمآ هعماج زا هخوگ جنب _ : ۱٩۳ لاس ملیف نیرتهب یادپدناک

 یسایس یاهیلیفهدرز | «روهمج سیلرنادرم .یژوریپیارب یدح« روهبچ سیل رنادرمپاعت

 امنیس هراتس - ۱۷۸ هرامش ت ۱۰ هحفص

 یرسباثایلا و نولاسارتسلولیس []
 «یکار» نا رگیراب

 . یکات هدننار ؛ یکار « هکب

 و كبس رد مادکره هک اهملیف نیا

 نامگ رب رامگند | نوج یئاهمان راکسا

 نملواویلو نامکرب رامگسیا []

 هحوج رد هک نساکیرمآ ریخال اس دنچ

 اهفرح زونه هکیلامز , تیک ر ناو یارچام
 .دش هداتسرف رازاب هپ هدوب هدرکن شک و رف
 ندا وح یارب هک ییاهیلاکیرمآ هبلکار ملیف
 مدهافم « دنتسه للاقتپمها نادر وئک ی لخاد

 رد نویب « هعبش »۶ ملیف .دهدرک

 وب رویت هک تساعنیسیا رب ميیزوریپ
 7 قوا دروم نتسم نحل نیرتدپدخ 4 ار دولز ۹

 1 . دهدیم رارف | زهتسا
 و هک * یکار» ملیف

 اک ی یعیم
 زا ور یکی ناگدنک شخپ فرط

 دن ۶ ۰ 5
 طب (ززآ دوبن رضاج یک لوح قط
 ِل تو زا یکی رضاح لاح رد هدنک

 ياهملیف نیرته زا یکپ و زور یاهملیف
 تاهدوباکیرمآ یامنیس هتشذگ

 هتک نا رکد هب اهت «یسک 4 مییص ۰ ات هدننا رد

 نیعاب ملیف قیس# ناهیلبتهک منکی م هراشا

 ر و تایعقاورب ندناثک شوپور
 ! رخ یچانامت بیرفو ملیف ی یو 6 ۲ اه ضص

 ااس نادرگ راک نیرته یاهادیدناک

 رم رامگنیا «(یکاد) نمدلیوا اچ

 -مکش) تمول یلدچس «(هرهچ هب هرهچ)

 , (روپمجچ سید نادرم مامت) الو اپنلآ
 سم رد .(لگشوخ تفه) رلومتروانیل

 رب نآ ینادرگ راک زال بق دیاب «یکار»
 هحم رثکا هک درب مان نآ یوق همانملیف

 رگنزاب و هدنسیون اطتسوت ملیف یاهیزاس
 مگ رب رامگنیا ت سا هتفرگ تروصنآ تسخن

 " ریدناک قحتسم شلیف دیدش یاهفعضرطاخب
 ,تسین لاس ینادرگر اک نیرته یارب ندش
 -یب و تس ملیف «هرهچ هب هرهچ» اریز
 یفرسم رپ تعاسمزا سپ اعقاو وت .دهیام
 هنحص شیامل زا یفده هچ هرخالاب دنادیمن

 دراد ملیف نکدرخ باصعا یاه

 نارگ امنیس نیرتهب زا یکی تمول یندیس
 نفارظن اب شیاهلیفهیلک هک تساکبرمآ زورما
 هروص رد وم دش هتخاس ناوارف تقد و
 یروادشیبهب همه ویب ناوتیم وا ملیفره

 , تسشل بز

 ماسف دنچ نتحاس زادعب لوک اپ نلآ

 یرادهیامرس متسیس نورد وینوویلاه هپاع رد
 و توافتم یدسید هک هداد ناشن , شروثک

 ونرادشرونک ی عامتجا لئاسم هب تسن لوئسم

 !اهییدقزا هلو تساهدرا و هزات زا هن
 ملیف رب والع هتشذگ لاس رلومتروانیل

 هرابرد» مانب یرگید ملیف ؛ «لگشوخ تفه»

 رثا كب هکد رک هضرع «مینک تبحص اهدرم

 یسک و سکس رد راتفرگ و چوب و هلاقمحا
 هتبلاهک تشاد پبرف یعامتجا یرهاظنودو

 ۱ دوبن هسیاقم لباق « لگشوخ تفه» اب

 لاسنرم رگیزاپ ننرتهب یاهادیدناک

 رسنیپ « (یسکات هدنلار ) ورینودتربار
 تفه) ینینایجول راکنایج , (هکبش) جنیف
 ؛ ( هکبش ز ندلوه مايلیو ۰ ( لگشوخ

 .(یکار) نولاتسا رتسولیس
 نس ود « ادیدناک جنپ نیا نایمزا

 یفرعم - « هکبش» س الرتشم ملیف كي زا
 الومعم دشابراکر د یبیترت رگا هک دنادخ
 یملیف رد دننا وتیمن نزای درم رگیزاب ود

 ۱ دنشاب «تسضخئ»

 ید یزاب هکبخ رد ندلوه مایلیو
 ادیدناک ناونعبات تسیل نانچنآ یلو دراد

 و کج تیپ ۰ دوش یفرمم هبخ 5 ۳

 نلرخا« هکش» و درک یزاب زین «یناتلاهب

 " ۶ شایناهگا هرم زا شیپ وا ملیف
 یبلد ٩ نیما یدیع » نیرفن هبدنیوگیم
 زار شلاج و هدش راتارگ ادناگ وا روهبج

 1 تسا بیاد فلک

 ۲۷ هلحمرد هیقب



 ینادنچرمم ناریارن یرا- لابرس ال
 تسپ + هدزناپ هپ نآ دلوت دیاثو درادن
 یامص لابرس . دسرن رتنیپ لبق لا

 فیحن كينکت هب هچوناب نویزیولت نیتسن
 زا نادنچ ینویزیولت هکبش شرتسک مدعو

 ییارباتب . دندوبن رادروخرب مدرم لابقتسا
 هک یناکو نویزیولت نازاس لایرس هادمت
 دشخاسیم ینویزیولت ییردیپ یاه هعومحم
 اب درکیمل زواجت تس ناتکگنا دادعتزا

 زا هدافتسسا ۰ اهناتسادفیحم مت

 نیاپلغا تیعص كينکتو دوبحم

 هب هجرت

 یاهاس

 دروسخرب یدایز تیقفوم زا اهلایرس
 فیلم

 بامنیسزایرایسب یاپ ریخا یاهلاسرد
 ناطلم» , دش زاپ نویزیولت هپ بوخ نارک

 ءدیتب «نوپان ناج یلاد» و «نارقجام

 یاهلایرس نیرتهب نارظبحام زا یرایب
 شیامت نویزیولت زا لاحبا هک تسا ینارپا

 . تسا هدش هداد

 .دهباساب هلبج زا نادراک زنورپ اماو

 سزاتو تسا ینویزیولت نازاس لایرس نیرت

 شیبومک هک «لوادرم» وا لایرس نیرت
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 یدایز یاهلایرس نيا زا شیپ نادراک

 ... هنحص رظظا شنارایتسد و دنکیم یربهرار ناگشیپرنه نادراک [7

 ین وب زب ولت لاب رسهنحصتشب 0
 ... « لا دوم »

 دارم »ناثنیرت ادسورسرپ و هدرک هضرع

 رهاوخ شقن هب «لوا درم»لابرس رد هک «ییاهش نیهم» و نادداک نونکاو « (شودب هناخ) « یقرب
 دراد ور شیپ ار «لوا درم»

 اساوع زا هدافتسا رطاخب لوادرم
 !دشابیم «اش رگ » نطب رد نادراک یلبق یاه لایرس قنوم
 تساهدرکدوخ هجوتم ار یناداقتنا دوخ

 هکدندقتعم نایئاتامت زا یعمج لات روطب

 رهاوخ اتقیقح « دوشیم رهاظ«از رم رومیت» یفوئر اشرگ

 نونک ات هدش هاد شیامن «لوادرم» لایرس هک یزور زا #

 !تسا هدش ادیب لابرس ۸ لدعدروفنشام یا رب رادیرخ اهدص «فارا یدیدج هوس و ونراک نادراک
 یاصژانوسرپ زا هدافتسا اب هکلپ هدرکن

 و رپ قتعا ریظن نوخ یلبق یاه"لایرس
 ینالکشم و رگیدکی هب تبن ناوج رتحد

 اب و دراددوچو ودنآ ندیسر ءار رب هک
 یتوقایریطن ۳۸ لدم یمیدق لیبموتا شيابن
 رسان و میدرک هتهاتم یقرب دارمرب هک
 لایرسرد نادراک تیقفوم هب هک .یلماوع
 اتتسا هتناوت دناهدرک ثامک یلق یاع

 دامن نیضت اردوخ تیقفوم یدودح

 بپلیفنیبهک یتصرف رد لئاسم نیاهنیمز رد
 هداد تسد «لوادرم» زا هنحص ود یرادرب

 .منیشسم وگتفگ هب نادراک اب تسا

 ویراسشراگنرب : دیوکیم نادراک
 مامتعا و یعس تیاهن لایرس نیا همایلیو

 تانلو اه هژاو زا ماهتب راک هب اردوخ
 منک هداعتسا شیپ نرق من رب لوادت

۸ 

 لیبموتا یولج «رفوش مالغ» شقنپ یدیفم [7]

 یلکب نونکا دیاش هک یتافلو اههزاو

 تانک :فای دوخ نیاو تسا هدش شومارف
 هار رد ینویزیولت هعومجم نيا یگنهرف
 یسراف لیصا یاههاو و تانل یروآداب
 یاعلحم باختنا رد ماهدرک یمس , دشابیم

 شوگ ات دوش لمع ساوسو اب یرادربلیف

 هک ناريا یایز یراصم رته زا ییاه
 تلکساویلس نتب بوطظع هنانساتم هزورما
 دیآرد شیامن هب تسا «دش یرزله

 یمس دایز ششوک و یمس اپ نم نارکیزاپ

 لپ اقویمیبط و مرن یاهیژاپ هک دناهدرک
 مسیاهفرح هعوبجم زا دنهد هئارا یفاطنا
 مناراکمه و نم هک مریگپ هجیتت مهاوخی

 مياهدرک یمس تسا هدژب رودقم هک یدحات

 ۱ لاپرس ناخردنکسا + یمادنا ریش یلو [] ! شفورعم

 ات ااح . میهد هئارا صقن نودپ یراک

 توافق هب نیا مياهدوب قفوم دح هچ

 یرنح نیدقتنمو نویزیولک زیزع نایئاثامت
 هراد یکتسب

 هک درک شوهارف دیابت

 همان رب كيهيهتزد هکنیا هصاخ

 «دنپ» هب اح همانرب لیبق نیا

 ِت تفرک رطنرد ارناو تکانک ما رتحا

 زا یتعاس ناوتب رس اروا تعارف تاقو

 ملک راداو ار رگائامت هکنیا هن درک

 ۱ دنک شوماخ و ددنب ار نویژیولت
 تل

 ح هنحس یرادربلیف جم [2

 - ۱۱ هحفص

 تب رد دوا درم یلویریول برس یلعتد

 هریمانابایخ رد مقآو لثجمو یبیدف هناح

 ییدشف هناح نیا تسا رداهب رپما لپرس
 تسا یمیدق راثآ وزج

 ین 2 لای رس یچرزاح یاه هتم

 ی اهروت ی زاد ریمسلیف منیمسراپ ویدوس

 « لوادرم» ینویزیولت لایرسرد . دننکیم
5 ٍِ ۳۹ 

 تک رش رتاتو امیس نارنیزاپ یصست
 یمیدقزاپ یفوئر اشرک هلمچنآ زا هک دنراد ِپ ی ۲ 1 رک

 یزاپ هرطاخ هک تسا یتالسوتمو این رهپس
 هب هاجنپ و لهچ هحد یاهنیسرد هس نیا

 1 

 تسا هومن هرهچ «ارریع رومیت* ,شعن هب

 ر یو رهاوخ شن زین یباهش نیهم ه

 کدنزرم دینادب تسا بلاج . دنکیم یزاب

 و رعارخ ییاهش نیهم و اثرک زین یعفار
 ۱.دنته ردارپ

8 ۲ 

 رتاثت یمیدقرکیزاب یجرک هلاتسن [2]
 هراد یندینش یبأه فرح نویزپولت و امنیس
 ۱ ۱ ح 
 تب وکیم یج رت

 قیفش قیفر قافلا هب هدتبو دناهداد شیامن

 ۳ وح ندرت ؟نیپ هب نارد میوخ اگتستسا ۲ آ
 ِ پ

 مرت رس اهرسپ اقا یارپ نز و اهرتفس یارپ
 ماءدرک ادیپ یبیج رسنرد , ماهدش

 ه یزوز ر

 روصرد ! مک الاب یتسد نائیا مناخ

 شیر هک تسا هدوب مسر هتشذگ یاهلان

 ین ایمرداپللاسلیتنیا رد لحم یاه دیفس
 ایرس نیارد مه ام شقنو دناءههرکیم بمع

 ! رگید زیچ هنو تسا یدیفس شیر
۲ 

 «لیبموتا یارب رادیرخ
 !زانلگ یا رب راکتساوخ

 هیت هدرپ تئپ بلاج ثب اوح زا

 «لوادرم» ینویژپولت لاپرس

 یمیدق لییموتا یارب رادیرخ اهدس ندن

 تیپ مه یخب

 لیسوتا نیا . تسا لایرس نیا ۳۸ هروف

۰ ِ 

 و یزاسون ینارهتدسرنح رخنها كاپار

 لاپرس شیامن نامز زاو . تسا هدرک ریمعت

 هکتسا درک ادیپ رادیرخ ًاحدص نونک ات

 كم تمیق زا شیب یتمیف هب ارنآ دنرناح

 ! هدنپامن یرادیرخ لدم نیرخا لیبموتا
 ۲۲ هحفص رد هیقب

 ۱ لابرس یاهرتخه ندادرهوع رکق رد هاجینی و یجرگ 7

 امنیس هراتس سس ۱۷۸ هرامش



 یاهمدآ زاو متسهدرم دوجو رد یگداس قشاع نم : یلن [] ! دنک بلجارم رظظن دناوتیمدرم كب بصضعت و تیصخخ و راقو ؛ هدیپب ۲]

 امنیس هراتس زورون هدزبس هژیور ان صوصخم ات رپر كب

 ننارب مسر میدن ومیدقزا ۲7
 : زورو هدزس نور رد هک هدوب
 هزس ۰ تحبمد لا رتخد زایرابس

 هب4هک تین نیااب ۰ دنريم حر"

 و درب دوخ لآددیا یگدنر
 رورونهدربس اد ؛ تسنیم وی رب

 ؛ هتک جاودرا هدنبآ لا

 ادسع یه هب هکت اب اب اباو

 هربو هراصمن سوضحم رد رم

 هلرادت ابنس هراس رورون هدزبس

 بیم هظحال احیا رد هک میا,دبد

 نا رتخد زا هک پیئرت نیاب .دل

 مناهتساوخاتسس و یاس و ید مد

 تایتوصحو جاودرا ,قستمراب رداب

 دسک

 امژات ربر
 تحص نرده درو درب

 مهنناو امت نیادوکاو

 !دوسح یاهدرب هضف و هدییب

 نا رمایاهنیس دورعم هراس هدیپ (7
 قنع رود العف دیوگيم شدوخ هک روطپ

 ر یمناع و

 سیو تسا ینایس

 دیوگیم دیو

 یاههبنج دناونیم نم رطنزاقشع بس
 ۱ راک هب قتع هلسچرا و دشاب هتناد یملخع

 اصتیس ه مدف متفرگ ميمعت نم هکییامز
 رد تفرشیپ رکف مدوجومامت اب + مراذگب
 هنگ ا و مننارورپ مزخرد !رملر نیا
 اسیسافرح تدرکلابندنم ده هک مراذگن
 ینرفآترهت و لاجج هنوگ ره زا رونب
 نم هثرزب قشع لاح ره . تاهدوب پلاک
 دروس موهفع نادپ قثع و تسامتیس الو
 و تساهدمایل ما ریاب زونه ؛ .تساعمش _رظن

 یاهتیلاس رس و «دینک ذطعخا

 زی هاب و مراد جاودزا لایخ هکبا اعط

 دیشاب نتطم ارتیا یلو ! دوشیم یفتس
 متساوخو مدش یدرم قثاع یزور رگا هک

 بیمراک و مسوبیم ارامنیس , منک جاودرا
 یگدنزكي تمدخ هپ مدوجو ماعئاب و مراذگ

 اما و.دمآ مهاوخرت لآهدبا ینوتاز
 دروم دچ رد ما« درومدرم تایصوصخ
 بصت و تیصخن و راقو : دویم هصالح

 تادرمزاهک اهنز زا یلیخ سکعرب نم ! درم
 دره تناسح هک مدقتع , دنرفتم دوح

 ...هکبخ لاس ... ردب ۳
 نرهب تسن وا بصعت و هفالع رب لاد دوخ

 مس طورشم هتیلا. دشابیم شاهقالع دروم

 رد درم تداس تدخ هکنآ

 ۱ دشاب لداعتم و
 وتعمدح اپ

 تسا رتننم فلج یاهدرم زایلن

 : یداپز لاسونسکنااب یلن 2
 رب دنناوخرات رد هک تسالاس نپدنچ كلاذمم"
 وه ودب هنیمه یلن .دراد تسد

 ی تاعیاشاپ روتهوهدوپ ادصورس

 ! تسا هدشن

 > یایح و بجح ۷ یلت

 تیوگيم نینچ

 دها وحیمد ملدااصا شتسار -

 روجهچ هکنیا و یقشاع و قشع
 هحص:د ریگن را رف نم هچوت دروم دناوت

 ۳: محرتیم نوچ ۱ ارچ دینادیم . مک
 جیوس هب ارم یاپفاتخمنیوانعب نا زاس

 »ت یمرا رفا حیرصو لر اجنیارد و دنناثکب

 ناب رجت ار یقخاعو قتعزونه یلنهک
 ۱ تا

 7: دروم درع تایصوصخ هرابرد

 ذ یگداس قشاع نم هک منک هفاسا دیابمه

 ؛وهتمنآهب هن یگدام هنبلا , متسهدرمدوجو
 ؛کلب ؛ دهدهولج كبسو فلج اردرم هک

 "عیب یاهدن ودیق زا درک دح نآ رد

 , دشاب رونب

 «*«یدرم

 "*ا رهتفر تسدزا قشع هرطاخ ۱ ۸ ِ

 تارکی شمار جاودزا هللم ۲7

 گول میوبحم درم زا نم : نیرفآشوت 0)
 ! مراد تقادص و یلوگتار



 ۱! تسا هارمه یگتشذگ دوخزا ابک متسه كيتئامر یاهقشع لابندب نم ۲7 ۱ دشاب دنا وتیم درمكب تفص

 تاسیان لاحبات و هتفای ساکمنا تاعوبطم
 «تساهداتفا اهنابز رسرب درومنپارد یراهب

 رطاخب ار شمار یرامیب و دردرس نامزکپ
 ینامزو دناهدرک دادملق يا ندرکن جاودزا

 رادیدرطاخپ ,رونک نالف هپاروا رفس رگید
 تقودنچ ره همالخودنا هتسنادشاءزاتقشعزا
 هداد طیر شعار جاودزا هب یاهلسم راپکه
 نیاهمه شماردوخ هکنآ لاح , تسلءهدش

 : دنکيم درارتامیاع

 هک هعیاش همهنبازا مه مدوخ ادخب
 : تساهدیسر شوگب نم جاودزا دروم رد

 ریچرما تتیفح هکیلاح رد ! ماهدشهتسخ

 . تسا یرگید
 زا یشوخ هرطاخ نم هک دینک رواپ

 مدوجو مامتاپ نامزکی .مرادن یقشاع و قثع
 رد نسم یاربایندمامتو مدوبیلاوج قشاع
 تخونرس یلو ۰ دوب هدخ هصالخ وا دوجو
 لاحباتنامزنآ زا .درکادج مهزا ارواو نم
 و ماهدینک طخار یقثاع و قشعرود یلکب
 نیس . تسایلاخ قشعزا نم بلق نونکا
 مدوخ رطاخب ارم هک مته یدرم لابندپ
 و كنرکب « یقشاعو قشع رد و دهاوخب
 غا سامش !ریدرم نینچ . دشاب هتخابک اب

 1۱٩ دن راد

 !كاتنامر قشع و رهو رف البث

 لاسو نسمک كرتخد رهورف البل 27
 اسنیسو یقیسوم زورماءراتسوامنیس زورپد
 دراد قشع هرابرد یبلاح هدیقع مه

 . مته كبتناىر یاهقشع قشاعنم

 . یلبلهب نونجم_قثع . یاهنافا یاهقشع

 سدقم. قشع نم یارب ! تلوژد وشمر قشع

 و تسا یگدنزدحرس قشع . تسا زیزع و
 -یمقشع زا نمک تسا یناهزپچ ماهناهبیا
 هک یناهرظنهطتن نینچ هب هجوتاب و مناد
 نیابهک منکیملرکف. مراد قثع هرابردنم
 تسدلآهدیاو یعقاو قشع كي هب اهیناسآ

 رهاب دیاب قثع نمیارب ! منک ادیپ یناپ
 بوبحم .درم .دشابها مه یگتشذگد وخ زا عون

 بدوع . دنک ر کف كيتنامر نملثم دیاب نم
 .دشاب هتشادلماک نانیعطا نمهبتبن و دشاب

 اهف ح هه لباقم رد نم رطاخب دیابوا

 هثیمه نمار یدرم نینچ . دنک یگداتسیا
 زوركيهک یدرم . منیبیمدوخی اهایور رد
 درکد هاوخ رنسهدوخ ابا رم و دمآ دهاوخ

 جاودزا« وا زا ریغاب زکر هنمدباین رگا و
 ! درک مهاوخت

 اهیلیخیارب نم یاهفرح دباث شتسار
 هک ت سا یتقیقح نیا یلو ,دنک هولج بیجع
 لآدنبا تروصب یتایصوصخ نآاب !ردرمنم
 !متسه هجاوم نآاب مراکفاردهک مراد رظندم

 «درع تنکمو لامو تورث نم یارب
 دناوتیم نم بوبحمدرم . تسین مهم (دپا
 هکیتروص رد «دشاب نیمز یور مدآ نیرت ریقف
 ! نیمه .درادب تسود ٌشلاج زا رتشیب ارم
 !نب رفآ شو یگتشذگ دوخ ز

 یرفآشون غارسب ؛ رهورف الیل لایتدب

 یصاخلاح و روشاب نیرفا شون . ميوریم
 : دنکیم تبحص قشع ءرابرد

 نس لاسو نس رد یرتخد دیاش بم

 .دنک نایب ار قثع موهنم یتسردپ , دناوتن
 یهوکشاب زیچ قشع هک منادیمردقنیمه یلو
 یرتشیبشالت و ورپن ناسناب قشع . تسا
 رتهیارایند قثاع مدآ . دهدیم یگدنز یاررب

 نیودنکی مسح رتهب ار فطاوع . دنیبیم
 دناوتیم شرمع لوط رد سک ره هک مدقتعم
 هتبلا« دوش قشاع یعفاو ینسب رابکی دعتف

 باصبدب ابن ار رذگد وز یفطاع یاهیگتسبلد
 هب وگ همه مرصاح هصخشب نم . تشاذگ قشع

 و مسکب ماهفالع درومدرم یارب یراکادف

 یگداتسیا شیاپ ۰ دهاوخب وا هک یلاجناات
 ؛ ملوبسحم درمزا نم لباقتم عقوت . منک
 تقادصو یلوگتار مهنآ و تسازیچ كي طتف
 مراد تسود .تسا مدوخ هب تبسن شقشع رد

 « تسه هک یظطبارش ره تحت «وا»

 مرضاحنم هک تسا تروصنبا رد و دشابقداص

 ۱ ریذپ زاد شوغآابار تامیالما و اهیراوشد

 و عناوب لسحت نم هدیقعبهکارچ , مدرگ

 ,شخیب ار هقالع و قثع تدش « اهیتخم

 نم اب

 رت برع ار قلع و دنکي م

 نودبقشع : یئابطابط زیگنا روش

 ! زگ ره « جاودزا
 1 نیا ماتخنسح هرخالاب و []

 رادف رط ربهراتس یلابطابط زیگنار وشیاهف رح

 ۳۶۹ هحفص رد هیقن

 هک یدرم یاپ ناج یاپ ات مرضاح نم ۲
 ۱! منک یرادیاپ « دنکسحا رم هبحور



 ياهاوید ۰ ملیفرد نویماس لیو [2
 , ندسورب فیچ شن هب« دیرب سن زا
 هد رخاف یرگیپ لوع یاباوید تسوپح رس

 یاحو دروب حس اهرور نیا ۰ درو

 دوپماسلیو . تسا هتفرگ را رزق نا رگ امیسم

 یاه«اوید «دبرپ سق زا یاهلاوپد» رد هک
 دوب مارآ اما. تیهرب هب لبفل دیچ

 ثاچ و درگ رپ رد یفاه نیساد نانا

 تسوابخ ر- تب شش رگانبا , نروترا رثا

 شارب لادچ تساوت ریلی تآ
 «هشبچتسصهت یرااب ابا دناب زاها شرح

 هک هچنآ هیوا . دیرپ سنق زا یاهباویدرد

 تفاب تسد + تسارخیم

 تآ را سپ وا یی یاهملیف
 یزوج » دووتبا تیلک یهتخاس نیمجتب
 روکش ماش نیا دون « یاب رفیو

 شلاسد هو ( .تا هدرپ یور نا رهت

 هبدوساب یلروج را ۷ .دینس یولاف و»

 ۱ لبولافو» و دونا رب زاراچ قانت۲
 افت" هب نتلآ تربار را «اهتسوبخ رس

 دوسیماسلبو ۰ اهنآ یهبرهرد ه نوین لپ

 تسا هدن رها تایخ رم كل شقت هب

 و ون هک ملف جت نیا زا یپ ایل

 هدو اه وهخ رس شقن رگیزاب اهنآ یسح

 زیگنا پجعن (تسا تسوپخ رسزیل شدوخ )
 نوا لیو هک دنا زگا دو دهن

 یلاها زحام هک شدف ننرخآ ر» یدوز «
 شقآ رگافبا ؛ تل ینایچ مود كچ زا
 دو .دها و امور ااخ را+

 ًامنیس هراتس - ۱۷۸ هرامش - ۱4 هحفص 0

 بمرهچراکت یپ رد هلییه اهن 0

 هک هچ ۰ ثسا هدوب یفیسوم فورعم یاه
 نا وتیمينيسوم یاههرهچ تیوبحمو ترهت

 ی گاف لو ملیف نآ شورفرد
 نارگاهنیس پناج زا شن نیرخآ

 ۰ طب ٩ ناگدناوع یاپ ندینک یارب
 سان رسدسک هیهن سیترالود ونید فرط زا
 ستترالودونید .تساهتفرگ تروص یلایلاتبا
 ناگ دنا وخ زفراچنیتو سسور نیمه زا

 «هروآلصب توعد یفیسوم یایند رادفرطرپ
 دزمسدیو .دنک ی زاب شلهزال ملیف رد ات

 دوخملیئرد يزاب یارب زین یفارگ ياه
 ۰ تسا هدوعن داهنشیپ ناگدناوخ نیا هب

 دوخیمطق پاوج زونهانیل و سپمد یهتم
 ۱ دناهتشادن زا ریاار

 میراپب یزاب دهاد نیا زا شیپ

 مبادوب اهمنیفرد راوآ یللملانی یاههرهچ
 سولا - ارتاتبم كنارف - نیئرام نید

 ۰۰۰۰ و یلسیرب

 و سور سیمد دید دیاب نوکاو
 ناگدشناوخ هورگ نیا ب مه زارتچانیت

 .. های دش دنهاوخ هفاشا , رگیراب

 رتکارد رلراچ انیت و یسور سیمد
 یدابز تییوبحم زا ناهچ یاهرونک
 مودنارفررد نینچسهیو .دتته رادروخ رب

 نسرتوبجم ناونعب منی هرانس كيزوم

 4 دندخ هدیزگ رب یچراخ ناگ دنا وخ

 بوبحم هرهچ ون نیا تک رخ ادلس

 ملیفنیا شورف دناوتیم ؛ ملیف كبرد زاوآ
 درگتكيمهنيا تروع رهب . دنک نیمضتار

 اقب رفآ هکلم

 دوس لاب رس
 هاقیرقآ هکنم»یمیدق ملیف سادا رب

 یرنمهو دش هتخاس نیا زا شیپ اهلام هک
 شا رگیزابذروپیهنیرتاک قاقتا هب تراگ وب

 یلویزبولت لابرس اب تسا رارق
 دوش هنخاس

 , دیدوپ

 تراو»لابرس .نیا لوا شقن رگیزاب
 یاهملیف رثکارد (رو هک تسا «سنوا

 رگیدشقن یارجا و مياهدید اب نیکپ ماس
 تسا یلتراه .تیرام یمدپع هب تآ

 ی

 تسامشنیمژ وس « نیمز رسندا
 راک وقباس رونوم ۰ یبنا لاع []

 هسننماو وپمات زا یپ ؛ ینونک نادرک

 یوسهپ» مااب ؛ر شیلپیف نیرخآ . هناح

 رنبزاب .تسا هدرک" شیامن هدامآ « راختا
 را ینوپزاس ساسا رم هک .ملیف نیا لوا

 - دیوید ؛ هدش هنخام لچیک ترپار

 «یرتاگ یدوو » شقن هک .تسا نیداراک

 نا رع اشنیرتک رزب زا یکی یرتاک
 نافتس و ناکدتناوخ . نازاگنهآ

 تیاکح ۰ ملی و تساکیرما كيرولکلوم
 ۱۸۳5لا زا تسوا یکدنر زا لاس راهچ

 شرتخد ود و رسح قافنا هپ یرتاک هک
 رسارسو دنوشیم نکاس یارگت یاپماپ رد

 یگدنر رد وا یایریگرد حرخ ملپف

 تسا یتایعامنچاو یسوصخ

 دراد ار

 زل زاچانیت وسسو /سیمد

 یقیسومیایندبوبحناگ د نناوخ
 !دن وشیمیزابمهملیفكاب رد

 تن سیب

 حسی 0 ۳

 ! بالکمه
 ِه سس یح وس ریس

 کو تسا هدرک شبامن هدامآ «یراک» مان هب ارشلیفنیرخآ , املابود نابرب []
 یاتتون یلوون زا هک قهوک ید سنرالیهتشون یلویراس یاترب ار ملیف نیا
 . تل هتخاس هدش سابتفا كني ,ضتسا

 7 ۳ تسا هنوگعرازگ یدیداب هارمه یلیفت یوف یاه هیچ یاراد «یرلک »
 لصم هک یناوج رتخد « تیاو یراک»ناتساددرادن روآ هرهلدو يعقاو ماردولشلی

 الانندوخ زا یشبنچ اما دوخ شسالکمه یهناعلاظیخوشیناب رقاتدوورییهو تسا ناتسریید

 دهکزاب كاسايسا یسیسار یراک شقن . دنک ظفح .دنزگ زااردوخ ات دنوکیم « دهبیم

 لدتیتخگزاب ملیف نیااب ۰ تسا هدوب رودنحصزا اهتدم هک ید یبالرپاپ و دنک
 دراد

 د كنوربا یمآ ؛ اتلولرت ناج ؛ نلآ یسئان . تاکملیلپو + ملیف رگید نارگیزفب
 . تسا هدرک یرادربملیف یساویزام ار یراک , دنتسه یلکالب یتب

َ_-- 
 ت



 

 همان هدنخ

 !.. زدبدد ریس
 بوصمنآدنم رنهآ راه وحند آ

 .دنادد رک فن رعت امش

 هجل یدوزپ . تسین یمهم زیچ س لد تفرگ میمصت دوب هدش راتفرگ یریگ
 ردتکمین نپا یورب الاح . دش دیهاوح هک یمنهج زاو دنکب دوخ یگدنزو هناخ زا
 تلگ و تفر بقع مدق ددچ هرم دیشکی دوخ میمصت . دزیرگب دو هتخام شیارب نز

 هزلیوزمرادت هزاچا نم .هن. - نام ردلکیدزن ناتسود زا یکی اب ار
 تشاذگ

 ی. ۵ سصت درم دون رارف هک یزور
 :شوگ هگ دمآ اهنآهناخ هب شتسود دنک یلمع اردوخ

 اب یلو . تسا هنوگچ نابرج دنیسات
 ۰ ِ العبم درم هک درک هدهاثم بحعت لامک

 ابیز یاهباوخ # و قو رقم اناخزپشآ رد 0 ت

 يا ب نادنمراک زا رفنود هرادارد : تفگ "واهب هتهآ . تسا

 رک تم سد مپ یک هنر ما تماجب رض ءو - ر یعیطمکالمرصاف
 : تفگ اهلازا ؟ینک یلمع اردوخ رارف هنقت دوبن رارق اس

 2 تشگ و داد ناکل يرس مولطم درم ۳ 5
 ر یلپ بش هچ بشید یلادیعمت .یتلاديملرم هنق 4 تدوخ ارچ - یدنلتاکسا ناتساد #

 دا 1 5 9 ۱ ماهتفر امنیس هب مدبد باوخ . مدنارذگ مورب مهاوخبم هک میوگب مئز هبدوب رارق . دوب هتفرگ شتآ شواتكم هناخ

 رج 5 2 دون یرگید یچائامت یم زاربغ امیسرد نیاهب یتقو و مرخب راگیس مدوخ یارب زااردوخ یدرسنوخ هکنآ نودپ شیواتكم

 ۷ هم مه زا ر حراخ لزنم زا هناهب ار اهرد هه امنیم یدصتم هناتخبدب ایا ۱ رف مدش حراخ زنم زا هن ار یاهرامش . تفر نفلت فرطب دهدب تس
 اهنشا حراخ متناوتیمن نمو دوب هدرک لتق . دشن نکمه راک نیا هنافساتم 3 : تفگ و تفرگ

 هسنارف یاه هناخزابرس یکیرد دوب ۵ 2 موش ۱۱ - دیتسه یلافآ نابه ۳ ۰. ول ص

 دندوب«دروآ تمدخ هپ ار ياهثجلا میظعدرم تر هداد روسدزورما حبص زا ملز - كی یایازم دیدوب .هدمآ شیپ زور دنچ هک

 هسودهلابوک كي دناوتیم درکیم جدا هک ۹ و . منک ككرت ار مراگیس تب حرش نیب ار یئاثن شتآ دیدج لوک
 رو : ک : هروخب هلج كيرد | مدبد یگنشق پباوخ نم سکعرب 2 هک متنگ امش هب نم زوز نآ ؟ دیه
 ترک یدنب طرش وااب نابحورکرس شوک ارو ودراب تیژیرب اب میید پاوخ :فراع یسسلو . مرادن عووم نیا هب یاهف۷

 درم و تسا نکمه ریف یر > هک . ماهدرآ تولخ -یم . ماهدرک صوع اردوخ میمصت الاح
 ر هلاموگ كي . تشن ریمرس  .هلگ ینحلایو داد ناکت یرس یلوا ناگناوبد ناتساد یارب نیه دیناوت 8 لامهک ِ ۰ : , 2 ز طدداد ناشن یا رب هعاسلا یسه دینا

 و دندوب هدرک تسرم فلتخم یاه اذغ ۰ تک دم ٩ دیئایب اجنیا لوسیک راک
 ۷ِ ۳ ادعب یکی ار اذغ یاه فر ظ یکشریاور اب تروشم یارب یدرم 3 ۰ ا

 ات ۳ [  یتحاوخیم . یتهیفیفر بجع وقت تشکر هو تقفآ *یسم ۳
 ۳۹ هلاموک ایرق یو "  قحلماش عمچ هب ات یئزب نعب مه نعلل ككي تسا یتقو دنچ ! رتکد یاقآ -

 ٌ"تف ,یرب ینیانزا ( , مون دینادیمن .ماهنش كس منکیم یح هرغن ود و هرفنکت

 تک و ,داه,.. ار اب نیمه ورزمب ۳ ۳۵۱ دیک وا رم تقی تحرک رج دیسرپ شردیزآ هچب رسپ نیا
 وت ءاهرمشوخ یاذغ شیپ اس هانداد باوچ تلزتع زا . مدرک مه دوخبیزیما تبسم هفایق كانزپناور «تنلرتوم نره رکن .نراریپ دف

 سزتپمادآروآیمل ارهلاسوک ارج یب اما : یاهتشگنرب .تناهتعاس و "یاهتفر تفک و تفرک جی

 مرسپ هرفن لپ هملاکم یی

 ینمپ هرعن كي هملاحم ۰ بوخ

 ؟هچ
 ؟ینکیمن هایت هک یله نشمطم ب ۱ هک

 بتنک و تفرکا ۹ وش ن :  دوشیم ۴ یرح یاهن اب ایخ هملاکم دوشیم هک نیا

 جنپ . منکیم یشقا وخ ّ یضمب هرفنود هملاکم . مرسپ هل
 ۰ مپ قسح تبون هب ودره هک رفود تحم

 # ِد دیه دب

 دشاپ هتشاد سز فرح

 :دایص رب 9 و

 تخبدب درم
 تحم نز كنچرد هک یمولظم درم

 ككباّطحس تروس نیا ره :
 دیشاب نم نامه

 امتیس هراتس - ۱۷۸ هراعش .- ۱۵ هحفص ۲7



 راحت ج»»______

 اکیرعآ رد امن هراتس راگنربخ یحلاصدیعب : زا یئاهتشادداب

 ددن ویپ یمامنیس حب زات زا آنی رتش ورف رپ تسیل هب «کنک ککنیک» ملیف»
 نام رفنمهب یاهاعدآ * ! دوشیمهدیناشک ط وقسهب لاکجیهد وفل آ ای #۷

 و «,دلدوک» عوضومیتخاونکب !..«موناخ رمقهن وخ»ملیف هدن زاسءارآ

 از «ناناوجون و ناکدوک ی اهملیف یللملانیب هداونشح» ««ناویح»

 !«هقباسشوخ» رگ امنیس كد یملقت هتخاس هبضق ردن اد !دنک یهدب دهت

 راثآهرمز رد«گنک كکنک»

 .. شورفرپ
 لاپ دنچ ۰ راپ نیت يارب []

 حسیرا شورف رپ یاهملیف پاچ هب شیپ
 مادسسفا نیا ٩ ميتشامگ ته امسیم
 زار هدانسا دروم نا رگید طسو |.

 تعچرابو رارکت ناونعب هن كبيا , تفرگ

 هک یلوحت رولننم هباهنت لب ؛ هروح 3آهب
 یا رورم ؛ هدما دیدپ تل نیارد

 رظن زا هک لودج نیا رد تشاد ميهاوح
 .تساتیمها زلاح راپب یداصتفا

 و یسر دویرت « یتیراو» هیرشن
 هی ربیع اب + اکیرعآ یامنیم یداصتقا
 هد هد تداح شریخا هلا دچ تیلرد

 رن پیئرن نینب ار امیس شورفرپ ملیق
 تسا هدرک یفرعم دوخ هژیو هرامش

 ۱۱۸/۷۳۷۰۰۰ اههراورآ -
 ۸۵۷۷۱۸ هدناوخ رنپ ۴

 ۸۳ ر۰۷در۶۰۰ ریگ نج
 ۷۸را+هر+۰۰ اهنخبل و اهلشا -
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 ۷۳۷۰۰۰۰۰ هتفر داپرب بم

 ۷۲ را۰ر۰۰۰ شیل ٩

 هتخاف هنایشآ زا رفرب زاورپ ۷

 همه رد ۲

 ورم یمنهج شارخناسآ به
 هءرم۰هر«۰۰ شن هصف

 1۸/۹۷۸/۰۰۰ تلوجا رگ ۰
0.0 

 نيا رد هچنآ

 یاههلیف تیعپات ۰ دنکیم رظ بلج زیچ

 و یلاکیرمآ یگنه هک تسا تسیل یا
 یاسه شورف نیا + دنتهدوویلاه هتخاب
 ار امیس « یتالل رصت» روآ ماسرس

 تیمقاو نیا یایوگ « درادن لاندپ زین

 مدرم یارب یلامزره زا شی اهلیس هک تسا
 ار دهنآ نامزره زا شیب و ثسا حرظم

 ءارب عارتخانیرخآ « كيد ویدیو» [] ءارآ نامرف - شوبراد مزه [7

 (اکیرمآ زاجراخ رد امنیس دصناپ ورا هو
 یرتنیلای مافم تسین دیعب + هدر شورف
 . دنک زارحا یثآ لاس رد ار

 رلبوبحم ؛ هنیمه زارن یوق ؛ اعیس

 تب ضشقن و دض یاه ف زا یجوم « وا بناج زا ملیف ره نتخاس
 ۳2. ورک تر رظظتنم فرطکب زا [ربز : دراد هارمهب طاشت
 ! ینا ریا رگ امنیس اب منک یفاب یفتم مهزابدباب ایآهک مته
 ءارا نامرف نمهب هک ینامز 21 بولفم ارم ملق هكاکچیه راب نیا هکنیا

 دناشکي م دوخ یاه نلاسب 4

 یشدشن شوما رف ملیف ۰ هتفرداب رب

 ردصرد لاسیس تدم هب » رنه نیا خیرا
 هکیلامزرد مهلآ : تشاد رارق تسیل نیا

 ,دوبل نايمرد یگنسکشروو نارحب زافرح

 ِ ۰ دراد رارق مجنپ هبترمرد ثلنبا ملبف نیا
 ؟..اب قفوم مهزاب دلاکچیه وقت اس ر م اد

 دداکچیم درفلآ» ۲7 یرالد نویلیم ۲۵ هنبره و كنک كتیک
 ی نوبلیم۲ تسخن زور هد ف رظ هک دوخ

 رخ + ماهدوب رگامنیس يا یلاهت راثآ . اکنرمآ ردامتیس رازه) امتس۲۵۰۰ رد رالد

 افلیس هرات - ۱۷۸ هرامش ۱5 هحفص ۲

 لا رد هتیمه زا رت حرطمو هتیمه زا
 هضاوخ ظنح اردوخ شتخر» ۷

 . ثرک
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 زا نیسحت هب ات دنکیم مرونچم و هدرک
 هللوت» وا رخآ ملبف ! منیشنب شاهتخاب

 .دوب یدج كحضم ملبف كي « یگداوناخ
 «ءاتوک يش»شمالهک وا مراهچ و هاجب نسل

 شا هیهتتسدردملیف نارحخآ عقاو ردو تسا
 یلاتسادو دوکیم هتخاس ددلالنق یکنیسلهرد

 ص ملیف هتلاو دن قحلم ناریا یامنیس

 تیهوم هکنیا زا « تخاس ار « مناخ رمق
 هبالگ هب درواین تسدب ار هدش ینیب شیب

 هاوییچامنیس كم ارچ» هک تشن داقتناو

 هبحاص ؛ زور, لنتبم یاهملیف نتخاساب

 ان هدرکلیحت .درف كي یلو ته زیچ
 هرابجا دیابو تیناهزیچ نآ بحاع . دزاد یقشع و !رجامرپ

 طا ! دوبن اجیب "شفرس .« دنک ینیشن

 هیهت ناونعب اروا مات بترم اهزور نیا ات



 اپ هدن هیه تشرد و زیر یاهملیف هدسک
 لاح و مییبیم نآو نیا هیهن تسرد
 و هدسپسر ههثکی تیعفوم نیا هب هنوگچ
 و تسیل نیرید یاههیالک زا یفرج رگید
 یاهیچامئیس» نامه فیدر رد دیاب امتج

 هک دشاب هدمآ رد * !,زور راد تنکم و لام

 نامهنوچ ! دوب الم فاحلرس !وعد یلوگ
 تیهورحمنآ زایفرح رگنید « متفگ هک رولع
 ! تی نابع رد اه

 د دراوسکره ارتکا ه تناجنیا لکتم
 یا رسس اهیقتسم ؛ نوشیم نا ريا یامس

 یتفووددن ویپ یم زور یامیس هب*«تیقفوب»

 یفرعم زاس یرنه , دروخ تسکش شلیف

 هک !زسانو مانشد فرظطنا او دوخیم
 الیقیئاه !«راکهاش» هچ دننکیم شومارف

 ناشغا رسینانچنآ تیقفوم رگا هک دناهتخاس

 ناشیلعفههبج هب دنتشاد الاح دباث « .دمآیم

 ! دندادیم !زسانو شحف
 زادوچوم یاهوگ و تفگ هکتآ بلاج

 «یرولتهرظن زا یتح اروا ۰ «ءارآ نامرف»

 !دهدیمن ناشن ین زین «یسانشملیف» و

۳0 

 تمدخ رد ناکد وک هراونشج ٍ»

 ! ناحایس بلج

 رد «كنيملیف دنازملیف» همانهام 0

 هراونشج هراپرد دوخ ۱٩۷۷ هبوناژ هرامش
 هک دوب هتشون نارهت ناکدوک رپخآ

 ار هراونثچ یاهملیف یاوتسم لاسا هچنآ
 كدوک هعوضوم یتخاونکپ , دادیم لیکشت

 هتناوخ رکا ییوک هک دوب « ناویحو

 دپاب ؛ دنزاسب یملیف ناکدوک یارپ دشاب
 وتسیارب «ناویح» و «كدوک» زا امتح

 ۱ دننک هدافتسا

 ناکدوک یارپ نتخاس ملیف عقاورد
 هدش یرازاب یاهدع یارب اهزورنیا مه
 رب اروم هداثکرس یاصه پیج ات

 مع رطاخپ مبطلاب هک هدع نیا ۱ دنیابن
 اب اهنت ؛ ناکدوک یامنهس زا یهاکآ
 دنچنیاد ناشن ابو كدوک دنچ نداد رارق
 نانآ نایم یلامتحا هطبار داجیاو ناویح

 هداهتخامناکدوک سالم سلف دنتکیم روصت
 دلدوک كي یاه هتساوخ دننادیمن اهتت هن

 یاهبرجتلب .دنژابملیفشاهرابرد ۷" تسیچ

 دنرادنكچوکن انا نیا هیحور تخانشردمه

 طسوت دنناوتب قیرطنبپا زا دیاخو لقاال ۲

 دنشاب هدرک رارقرب هطبار وا اب ناتلبف
 هب دراد یاهراکا انمض روپزم هلجم

 هفاضا دعب و یناریا یاهملیف ندوب تماس

 هژات هک رگید تافلخم و یقیسوم ندرک

 ریطس ۰ دتسیب مه ٩ .یکیم» دنسرددم

 سو رب سص ییونریر هئ

 دوز

 «سورع یارپ ساپل»
 اهملیفناتسادو تشادن
 ب یکمک هک دندرکیم شخپ

 ۰: فمب
 حساز

 ۰ درد هب

 2۱:۶9 اصا یپس نم نوا

 ین اعوینع یاه سنارمت رد

 هتسنا و یمن دم

 فر گ ربع

 لتمو دننکیمن راک ناحایس بلج نافزام

 تتسیرنهیاه .هزاونتج هدننک راک رب

 اتبا یامئیس رد نا رحب

 بورعم دز رگامیس ۰ رلومتروانیلا
 و دمآ اکیرعآ هب یملیف نتخاس یارب هک

 ارسف ار ایلاتپای امیس هک ینارجبدرومرد
 رد ایلاتیا یامنیس» :درک راهطا هنفرگ

 یدبیدن یداصتقا هن و یگنهرف نارحب
 هیهت یتلوپولراک . * تسا هتفرگ ر

 : تسا هتفگ فورعم هدنک
 دراذگب یاجب ی

 زچاعهزا تاعوضوم ندرک ادیپ زااع»

 ریخا هام دچ یاهبلیف نره . مياهدنام

 ,«تساهدشهنخاساهیلاکیرمآ لوپ طسوت ام

 تنه» رگیزاب « ینینایچ ولراک نایچ »
 یلو رتمک دیاپ : تسا دقتعم « لگشوخ

 ۰ یتسیواکییوم . میزاب یرتهب یاهملیق
 هتشاد نایب روشک نيا یاهتیس هرات
 . تسا دیاقع نارحب . نارحس نیا لکشم

 دمآ راچد نارحب هب مه ایلاتیا یامنیس

 هبیئایلاتیا نارگامنیس جوک اب اهزورنیآ
 تسیلومک پزح هک یتفرشیپ اب هژیوب اکیرهآ
 نیایداصتقا و یسایس ناک را رد روشک نیا

 رارسکتو دور زیلو هدرک ادیپ روشک

 نیاایوگ ۰ یلایلاتیا یاهملیف رثکا عوض
 یامنیس .دشابلمه هرظتنم ریغ نادنچ نارحب
 یدمنوسکسقدنخرد ندش قرغ اب ایلیا

 ۳۲ هحفص ر رد هیقب

21 
6 (۱۹ 

 ۳ 0۳م
 ۱ هتخادلا ها رب یلاغوغ « بلقت لث ت » یبلقت ملیف اب زلو نسروا [7

 یودار ناتدوخ هقالع در وم مایف هحفص ,هدش عا رتخاهزاتهاگتسدنن اای#

 «یناکب رمآ تاد رشنا رچ !دینک شیاشامت نهی زیوات زا ودب راذگبمارگ
 رد ژه | رج ودن اهدادزا رقداقتن اد روم تدشا زنا رهت ملیف ییناهحه زا ونشح

 تیفیک ندرب الاب یارب ششوک یاحب «هرا ونشح لک ریبد شوب راد

 .!؟دشکی نآ و نیا خ زهبا ره زا ونشج یبنج لئاسمد راد یعس.ه زا ونشج

 امثیس هرات - ۱۷۸ هرامش _ - ۱۷ هحفص 0



۱ 
 سس

نشوتفگكي رد بیرق روباش زا یاهدربیب یاهفرح 6
 .هدربیلد حیرص دو

 ریز زا هک ینازاسملیف # ! سا هدرک ظفح دوخ رد ینیشن راغنامز زا ار شیارگ نیا رشب ! و ؛تسا ملمق ساسا و هباپ «هصق» #

 سس" ی ۱ ینکاس زاسلبف « یئاوتت رصان»#!دنناشوپبهنابیدا و ابیزتاملکابارناشفعض دننکیم یعس. دگنلیم ناشباب یئامنس راک /

 ؛رروآعرد ادص هب (رنآ هدنزاون لثمنادرگر اک هک ,تسا زاس كي لثم هثییرنه # . دتزیم فرح,دن زب فرح دیاب هک ینامز طقف و

 .لینفو .دنک هولج شراک هک مولععن م فده , موربرفس هب مهارحیم

 :ننک یمیمس , دنکنليم نانیاپ امنیس رظن زا هکدورب یرعس هب یمدا رگا ؛ یلو , تب ۱ جاهء رییچ ر :روبت [
 دنناشوپب هن و ایر تاملک ابار ناتنمس یمیلختالب رج «تسازوهجمشارب شنصتم ۵ وا را , دهن لار وجح - قاب اد رم «ک

 یهنک رهاط هب قلرط نیاز و ان نتشادنم یارب . دش دهاوخن شبیص یزیچ ی هکنیا ز . تل هنمآ نا«

 نراونم تایدا یهفکاب مه ار ناشیامتیس ملیفراک یارپ « حرط كي و نییرود كی یو 3
 ...دنزاس نامعهک تسا عقوم كياما . تسای ةاکدنتسم یراگداب «یژیلاب رصع» ناتنادعومجم هک .متنان ارل جارو

 یمناحهل دیسیپیمامش .- هلب : پیرق :تسی همانملیف تروص هب متفکهکار یحرط . تسا نارود لا را
 دن یم باختنا هکار ییاهناتساد هتیمج ناهب دیاب متههکییاجره رد نم نیارباپ یتاظحلدناوتیم هک داد ناتنوک اکو هحافر منو ون اب برف

 دمب اههنطن نيایلو .دراد یگنشق یاههفطن رد هبچ و باوختخر رددچ ۰ مک رکف هکیانچه . دک قعن كلم نیارایدرو و پان یاس یور *ب
 یمرد بآزاصقان ؛ شرورپ یهنحرم رب  یولباتكياپ رعش كيلثم . یرادربملیفناکم . دنک ی م ازجم یراراب و یحیی لبخ زا ار وا «هیرخ«
 یلو ؛ تسا كانتف «یفوط» ملیف طح التم ساصتخادوخپ (ر دنمرنه نه ذمامت ۰ یعاقت وبلاتم یههبامتسدابلاخاکس د:,وب رادروخ رب لابفا نیا را هتده ی

 ايم حوا را هن مينپبیم ملیف طساوا رد ذهدیم . تل هتشاد رایتخارد هماننلیف مسا هب یادبت باسج
 و رلاشپاه تیهاماهمدآ و هکیو ملیق هک ناتلوا لاوئس لیمکت رداما رباعی زورعا یضت یاهیمراب ردبیرف اب تشننیازب

 «نارضبحام ناطاس »_روطتیمهات . دنحد , ها تا انس ردلچ و تاییقآ رتقچ وگسفگ هب شاینامنیس تاهابتشا ویلا ربا تمدیف_ یحور تاهتمبح
 هراپرد و . ریوستات دوب هملاکم رتشیپ هک ,هدمایئرد ملیف لکشهب, هصقهک یماداممیوگب «بیرق» راگنا هکتسا باعیاهت رح یر سسداتم « لصاح و ول سم

 مه ارامنیس يهيدب یایفلا وا عقاوم یماوق .تسا هتجپا و ما زونح حالطتاهبو . هدوب اینا راهظا یا ردیتس_فیوجتسج رد سپپ اهقد ,
 یمهز تب رادن یهجوتاهنآهبو . دربیم .تقونا: دش ندید لباقهک ینامز و «درادت

 ۳ ردوخ نارگ اثامت دهاوخ نم یرفعج دمحم : زا هبحاصم
 یاس ه دشن شور هرخالاب [7 ملیف هب تاییدان زا رگا یلو [27 1

 تسا جانحم تابیدا هب هزادناهچات دنتسم  ملیف الم ۱ روطچ دونن ینامیساما دیآرد لیف ساماوهیاب ؛ ییوک همق نوچ . دزاپ تاییدا رد یمیدق یبر اش ات ۳

 سا تسا نکمم دنتم ملیف : برق ایانل تاییدا هک ملزیم لات ار هردتقد , تسا  هبچون اپ ,دیراد - یسپو داسادرولفعب

 ملیف هک هنوگ نآهپ - دخاب هتعادن ناتساد یمدرگرب یلکش هب و دراد روضح ملیف رد هد ولناز» هک ییاهملبف هبادش سپ [7 تاییدا زا یدابز .دودح ات منی هکنیاهن

 نسب ناسادی اک روطب و- دراد یناتساد . نیاردامنیس عقاورد و . تا راوم ریوصت . . .دزابیم_یاهصف _یاناوتشی :نودب «رادگ و اهنیس ردفچ ار ملیف ككي+ .دنکیم هینعت
 دن ردات تسا یراجت یاهملیفهب قامتم «یناوفت» رکا هکیلاح رد .دونیمریقح هایم ؟ دیلوگ یمن اعم ] دناديم تاییدا ردفچ

 *۳ و .دهد ناش نآ رد اراهمتآ ! یکتبو یزاسدتسپلیف رد یصحاش  لملایقب ار یروطنیمعنا وتیما قپرطچیبه هب  بیرف اسیس» متادیمنم هک اجیآ ان - پیرق

 ۷ طقف .دریگیم تایبداز | امن رد وا زیگنارب شیاتسراک؛ ميریگب رایدنیا .تخادرپ راکهب و تفرک تسد هب ارنییرود موسهنح هب هم ينمپ .دراد جايتحابند
 مایق هروم لک لیاو , تل «هیلاکم  رت تار تاییدا هاگچیه هکنسانا .مراددسق ككي نتخاس ملیف یارب ادنیا ّم ملیف :ینارنتپ هک یراگن .همانیلیف ویببا

1 
 تا قدام مه .«نجداب» ملیف) . دهدیمن روضح ملیف ..مروآيمرد ییامنیس یهلحرم هب ارنآ دیو .. هوبک را ایند مات رف رورمای امنوتآ"دشاب . ۲

 دیه » یاهلیف « فیرعت نیاان:۲] یبوخ ینومن دناوتیم روظنم نيا یاری ؛ورتمرب یاب نییها ءرامگ» یلو | ربسرنو ۰,دیل*یمبوخ يامهاسلیف 3
 تایبدازا یمهس تیاقملاکمو (یکیتامارد) دیتفگ امن هک یناثم رد : بیرق رگبداجنآ ریفچ دنتس ملیف رد 0 شرزب همق ٩ ضیتیرا نیم | یاس ۰ یشناعت موهلم- .ناتساد دقاف هک +تلا (دخاب بک تیاکچ نیمار واتس رتلوک نامه یی ُا

 دش) وب «تاوفت» تا مهم تیامرپ عن هصقق دن یتخادرب هوش و يزامهابپ طنحارح اب زونح اد شرک پا ,تسا مس
 .درامقف؟- یندربیم « دزامیم ملیف یتقوی او « تسا دبرچیم شایفاتلد موهفم 4 ملیفرب «تخاس همقاپ هک ییاهملیف و ۱

۲ 

 دیهش دمرجنش 6 1 رم شانکدبون ,یهبنج هک رویم طنلپرتا تدتسم ملیف - بورغ .یم رادروخرب یرنشیب اقا زا «رتیم
 ی

 نیبرودبرتتیب ٩ یمتاحف لیاقمرد جیزوایسواهک فولکس چ اب 13۳تلق جرطرپسطخ نیاک ۰ دهان - یقه ای زییور دا تیتر نود
 7 ۳ ایا ت ِ ۱ ۱ ۲
 یلو. تسا تایبداهن دراو .یمتاح و. دهدیم تساهتثاذک شیاهتیسنش ناحد رد یروطاز موک یم الثم نم هک یروطناپح . ۸م نود یملیف دنارتب ,لکتم و , راد
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 یسونناتساد هک + ییریکپ رطنرداینپادپاپ م
 , دراد یداپز تواف یسوپ همانملیف

 نوچ, دراد یرلهنوک و کد یاهتلاح همانملیف
 یدسبلصف و هنشدرخ «تشادرب» بسحرپ
 وجرط دپاب طتف ال « ناتش رد . هدش

 دیاپ دسیونیم همانملیف هک یک .تفرگار طح
 تخانش نیا یتقو . دسانشپ بوخ ارامنیم

 ملیفزآ وا یارب یهنروصت كي ؛ دش لصاح
 لواار ملیف عقاو رد ینعی. دیایم دوجوپ
 رادرپ ریوصت دمپ ۰ دنیبیم سین همانملیق
 هستسا لیلد نیمههپ . نادرگ راک دعب و

 یلیخ هراد هک یتاوتسرطاتسپ ار ناتساد
 ارنآ یبدا تیصاخ (ه دننکیم یراکتس

 تیونتار شایریوصت یاههبنج و دنریگیم
 دیابهک تسین هدنناوخ رکهد وچ .دننکیم
 الثم تسا حرطم هدننیب هکلب هدریذپ ارثآ

 «نوثلپان ناج یئاد » لاس نیمهدروم رد
 نوسچ هک تساهتناددوجو هشیمح لکش نا
 اهیلیخ و هدوبسرتسدردباتک تروسب الیق
 دوخبسوصخم یاهتشادرپ , دناهدناوخ ارنآ

 هدرپ یور ارنآهک الاح و , دنراد نآ زا
 هک دنسرپیم , یلاوقت زا هدننکیم اخامت

 «تساروطنیا ناتساد رد هک ژیچ نالف ارچ
 ارنآ یرگیدروطاشوتسا روطنپا ملیف رد

 هبعچار تسیئدب ؛ دش ینویزیولن لابرس و
 هچنآ منکیمرکفنم مینک تبحص رتشیپ وا
 طقف ؛هدیشخب رابتعا و صخشت رگ امنیسنپاهب
 لیلدنیاهب هکلب, تسینامنیس زا وا تخاش
 هکتساینازاسملیف نیرتردازا وا هک ۰ تسا
 كنهرفپ شلپف و مالک تشپ رد هنپمه
 , تسا هداتسپا یکیژولوئدیا

 هصکتسا یمنآ اهتت «رسان * برق

 یلیخ و متسحدمآ و تفررد وااب نسن ؛ا رد
 ردشدوچو هکنپا یارب . مراد شتسود مه
 همه هک ) رازاپ وشیلب نیارد و تکلمم نپا

 یزرمو ۰ دنتسه دنمرنه و میهف و دنمشئاد
 . تسا تسینغ اعفاو ( (ا) درادن مه
 امنیساهتتهن هک تسا یرگ امنیس هناتخبشوخ

 یسپوخ یهدنیون هکلب , دسانشیم بوخار
 سپ «رسان» هب هک یزیچ نآو . تسمه مه

 «دزاسیم شاهتسجرب و ۰ دهدیم تیصخش و
 یاهمدآ نایمرد و . تسوا «ندوب منآ»
 یناک نیرتردا زا منايفارطا و ریورود
 ماهدیدن هاگچیه دنکیم ءاضرا ارم هکتسا

 شدوخ همانراک و دنک خیلبت شدوخ یارب
 ضیرمتشدوخ زا و « دنزب قرو نم شیپ ار
 ینامز طقفو تسا تکاس هثیمهرسا .دیاىن

 امقاوو ۰ دنزیم فرح , دنزپ فرح دیاب هک

 + هدروآ .لمع هب شایپاسنیس نادرگرب رد
 رسانه . هدوب باسصیوراعقاوو شپ اختناوپ
 ییاهنرح نپا زا ام نارکامنیس رکید اپ
 .دوشیم مولعم مدز هک

 , دندما نوپزیلت هپ هک یناسک بلاغ
 ودسب ار ناثراپ و دندرک تراجع طقف

 اسب از دوخ دناوتین وا یلو . دتتفر
 شیپ وا رایخپ . دهد قفو یراجت یابنیس

 ططفف دمبهب نیا زا هک دروخ مسق و دما نم

 یسلو . تفر دهاوخ ندروآرد لرپ لایند

 .تسین روایب رد لوپ رسان هک میدیرد المع

 رد لوپ تسناوتن مه نویزیولت رد نوچ
 ناجیتاد » لابرس نتخام اب وا .دروایب

 هدرک ررض عقاو «نوللپان
 رد لاپرس نیا راک تباب هک یاهمحزلاقح

 راکتیایور هک تسین یلاسم دزم ؛ هدروآ
 و ۰ ءدرکن یزادناسپ وا . «دیشک تم
 یهیارک هکنپا یارپ دنکیم شرق وا یتح
 یقرف نآ و . دهدپ ار نویزیولت ات ندمآ
 رسان هک دوشیم.مولعم اجنیازا متنک هک
 مسا مهاوخیمنهک) نادرکراک نالف لثم

 «درخبیقالیپ هناخ شدوخ یارب هتفرن (مرپ
 .درخب نیمز ایلاپسا ردی ؟پ نآ لثم ابو
 واز | ۰ ماهدوب روخعد نوااپنسک یتقونآ زا

 رادصضقم نوچ

 دنا یم هدروخس

 نیا اب دودح هچ ات سخت امش [7]

 مسلیف هکتیارا التم | دیاهدوب هاربه اهمدآ
 ادیراد یساسجحا هچ دیاهتخاس ار «نکشتپ»*

 تپ »ماسیف شحاسرا اعقاونم : برق

 رکف نم اسا , مته هدنمرن « نکخ
 ,دیاییرد بآ زا روطنپاملیف نیا مدرک یمن

 دینوب ملیف نابرچ ردامخ رگم [2]
 ریهرنا وعدب و , دیدوبن ریخاب نآ داوم زاو
 ادیدشنملیف فعض یهچوتم راک ن یح رد ملیف

 تشاد یگدنق طخ ؛ همانملیف : برق

 مدوپ هنفر یراجت ملیف نیا ل ایندپمدروخنمیلو

 زا پارخ دح نیا ات هک مدرک یمن رکن یلو
 ميفاکشبار ایاضف میهاوخب رگا, دیاییرد بآ
 . هک مينکیم دروخرب ییاهزیچ كپ هب
 نیئنه اضتفونا یلو ؛ ماهتستنهناخنم العف

 . موشیم
 اهلد درد نیاژا مع اپانق ۰ نض رد

 هتشنزاب مدوپ رضاح هنرگو . دوشیمن لح
 تروص امنیس نیا رد یراکاما « موتب

 یور «تب > مساهب یملیف لاح رهپ .دریکب
 تباقر یارب مهام دش رارق و« دوب نارکا

 نپازا . مراذکب «نکشتب» ار نامملیف مان

 .درک تسرد یبوخ ملیف دشیم « اوتحم

 ! داقتناابتسب واسمامنیس یاهلوغاب یلو هزياحو

َ 

 هدازینف رب 9 رب یخی اشمدیشمح ابندرک راک نم
 مهدیم حیح رت یقوث و زورهب اب یراکمه هبار

 همانملیف اب ناتسفع ینمپ ٩ دیادرک نیو
 دروم و . تسا هتشاد ییقوع هزادنا نیا
 هکتسانیا ميريگب یظرع هیاب هک یرکپد
 یسون همانملیف اپ یسیوف ناتساد كيتکت
 یمن ءاگچیع همانلیف كي و هدراد قرف
 .دشابناتساد یلصا نتم قباطم اتتیقح دناو

 هتشون لسف ينپ ره تسا ,نکمم ناتماد کی
 نیدنچرد الومسم هماعملیف كي یلو«دشاپ هدش
 .دوشیم هتشون لسف

 «یلاوصقت ۶ زا تبحص هک الاح []

 دزاسیم ملیف « رکامنییس كپ هک یتقوم
 ؛ دنزپ فرحشدوخ تسین یجایتحا رکید
 یاسملیف و . تسوا یاهفرح وا یاهملیف
 و هدننکیم وگزاب ار وا یاهفرح زین رسان
 شیاهفرحرد نیارب ءوالع یزیچدها وخیمنوا
 یثاد» لایرس نیمه منکیم روصت . دنزپامپ
 تخاسیم یرگید سک رگاار نوئلپانناج
 نیا نوچ . دمآیمرد راک زا یوجه زیچ
 شدنادرگرب ملیفهب «دازکشزپ »۱ یهتشول
 یساخ یهتیلس رسان و . تسا لکشم امقاو

 ارم داقتعا نیمه و ماّددپدن یایشورفرخف
 هک دپوکیمن وآ , تساهدرک نادنچود واب
 دیاب مدرم منادرگراک اپ هدنپون كي نوچ
 هکیلاح رم .دننک هاگن ریز نآزا ارم

 بلثملایل- دنناوتیم اهمدآیلیخع امتچا ره
 دنمرثهدناوتپمن یسکر هیلو ؛ دنوخپ هدننار
 ,۵ وگ

 ییاهمنآ نیمه ازا« ددرپتذپ ردن »

 بزیچ هدننزیم ناشیاهدرد و مدرم زا مد هک
 شاهفرح زا ار منآ اعقاو هک ماددید ییاع

 زورسهب ۶ اپ منرک ساصا راک نمش یلو
 هشیپ رنه , متک راک تحار مناوتیمن «یقوثو
 تسد نیاو هدشاپ زاس كي لثم دیاپ ملیف رد
 .دروآیم ردادسهبار زاس نیا هکتساهدن زاول

 ارم.هک دیوگپ دناوتیمن «زاس » دوخ

 درک لوبق یرگیزاب یتقو ۰ نزب یروجنیا
 هریکباری ةلاح نامهدیاب «دنکر اک نماپ هک

 + رورغ و یهاوندوخو . محاوخیم نم هک

 ۳۷ هحفص رد هیقب
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 اصیس یولح یلایخیب رس را زور
 روز زا متشاد و مدوم «داتسیا یتیسوب دا

 و مدرکیم دود یراکیم لیف بش یگت

 ماتسن مد یوم رکف ارت هدرشف ایفازف

 رانا رپ لاح نیا رد یتدم هچ
 دروآ دوخب ارم نز كي هدننکش و فیرظ

 هدنچ تعاس افطل ,اقآ -

 دود دوب ین مدرک ءاگن و متشک رب
 یا نامشچ و دنولب یاهوم اب لا ۸
 بش یناهسون معط ژونه راگنا هک ینال و
 هکیلاصح رد . تساهدنام یقاب شیور لقف

 مبركي تعاس- متفک مدرکیم هاگن متعای ۲
 هتنهب

 .دش رود نم زا و تفگ یمارآ یسرم
 لابندار وا مهاگن رایتخایب ارچ منادیمن اما
 راتمر#نا . هتبا رترلوآمدق دنچ . دزک
 وا و نح ی . تسود كي رظتنم . دوب
 رانی ره و درک .يقا رکیدکی ۷ رابدنچ

 نکیهروح ما رجدآ ی و و

 شتن شل یور

 امنیس هراتس - ۱۷۸ هرامش _ -- ۲۰ هحفص ج7

 ایا و اب لو هاگت نامه رد کن

 اهلاسک نم یارب . مسانشیمار وا و ماهدش

 جضاو؛هدرک_فرس نانزعملاطم یوز رمتع
 هدزنژ ردقنآ اما تسا ییوخ راکش هک دون

 ءگنیک ی یورپهک دمايمن ملد هک مدوب هدش
 مه هک یتهنپ یاهراید زا هتخ و منک
 تحارتسل ار بشما ككي متساوهیم متشاد بش
 . مور هناخب دوز و مک

 دصاجتا لوطب دایز هکنیالثم وا راظتا
 مک وقتا نم فرظ کیا زاب نوچ
 نانحمهزا ین عقاو : تفگ و داتسامرانک

 دنلوقدب ردتچ اش
 ی

 منکپ ارامش تسود یلوقدب ناربح مناوت
 ...هخآاما... مرکشتم : تفگ و دیدنخ
 یارب رگم . گرم ینرفاخ هل هرادن هخآ : متفگ

 لماک تیاضر یوب هکیاهدنخ . دیدنح
 یتسیاپ مهزاب هکنيا زا لاحشوخ نم و دادیم

 ماش یارپ ار وا مشاپ رگید يکي اب بشما

 . منرک توعد
 ر یولهپ هداچ دعب هئمقد دنچ

 یک اروا نت روآرکس رطع داب و ميتفریم
 راس تشاد دوب یچپزانین مارا رطعاب هارمه
 ۰ تخیریم شتآ

 > راک وتاشول ) رد دمب تعاسیت

 دایگ م مارا ميتشاد و میدوبهتسشن

 5 نمشونیم مه یتهالب ! ر هنهک

 ناوغرا یگنر شیاهنوک یتقو
 ذگ مهناش یوزر ار شرس هتس

 ۷ مار د رس وح وت رنهچ مس

 یج ممسا ینودممن زونه امآ میمهاپ

 میز رطاخم وتو نه ماد تسی مزال

 هاوضخ مه زانک هک یشخبشارا
۹ 

 کف !نهعم ام میاهدش تایدزت رخیدکهب

 تسیئدپ منادب ار تمسا متکیم
 وه ی تن ۳

 مب : تفک . مدید شتلاح رپ
ِ 

 > و دما یتشوخ دپاش س ییاوج

 .درک ولو نم
 بلد رون ایوگنات یالم گنهآ

 بچ . اروآ و دوب هنرو! ناجیهب ارم تخس
 ماهنأش یور شرس هخیلاح رد دعب هطحل

 تشپ مارا نم یاهتسد و دوب هدرادک ِ 9

 یمتسپ تیر تمف رد دانیم شزاون

 وش و قوش یاههنحل و ميديیصفر

 ممتحاسم روهلعش نامدوح

 هساءاعود نم تفگ صقر نم

 چوک نامتراپآ رد الاخ وبادنشاتچ مزعوک
 يناوتيمیراد تسود رگا . متهاهتت مرادهک

 ۰ میورپ اجناهب
 چ مدرکبسن هچ مدرکیم لوبق هچ

 یاب و مدوب هدنک منوخ تسد اب هک دوب

 مداتفایم نآ رد

 رطب میدما نوریپ ناروتسر زا قد

 تنکو تفرک ارم تی میداتب اهنابایخ

 اقوا یّسب یدرک تفد تسرد سو رس

 مدا و هروخیم شوج دوز رنقچ 9
 هایم ر رگیدکی تساهلاس هتکیم ل

 :متفگ متسیم ار شنابل یاهموب کیلو
 . دایز یلیخ

 دوب یئابیز زا ولمم وا كچوک نامتراپآ
 هروضیم مشچب اجهبه رد هنانز تفاطل كي

 دوب هدرک رپ ار اضف ینیشتلد رطع یوب و
 یارب وا و متشن لشیئاریذپ قاطا زد

 نشور یراگیم . تفر شسابل ندرک ضوع

 تاظحل دای . مدز نادپ یتومع كي و مدرک
 بلد میا متشادهبادوس اب هکیاهتشذگ بوخ

 . درکیم هولج زیگنا

 یضو اما دینک لوط ردتچ مئادیمت
 یاهیئابیز هک یریرح ربماشنی راب تحو

 تشگزابدادیم ناثن ریذپلد تخس اروا مایتا
 هخید حوشوب نهاریپ نایم زا شیاعهنیس

 كرحم شمادنا مدننک هناوید حوم و دشیع

 . لو

 قاطا درو سعآ هلولک كي هک راگنا
 یارپ یدنارب كي و تفر راهرم تسا هنش

 دما و تخیر نم یارپ مه یکی و شدوخ
 شیاهنار یور زا شنهاریپ . تشن مرانک
 شنآ رايتخایب نآ یدیفس و دوب هتفر راک
 درکیمرادیب مدآ ] دوجو رد ار توهش و روش



 موس یک چسب نم یگدنز یا رجام.امنیس هراتس هزاتیقرواپ - یناریا ناوژ نود
 وا 4+ب مرادنب روت !ر مسصوجیمو ۰ ۳ در ِ 2

 هراک روجنیا وت تزعو نم + یداتفا مروتب هک یباذج هفايق و یقرش پیت تلعب هک تسا یناریا ناوج كي
 هک ميوب مه ناناوج نیرتروهشم زا یکت هکدریگیم الاب نانچنآ وا راک و یعس نیم حب اد ف ۳ دروآبمتسدب یناوارف هسکو سنارهت درجم نانز نایم دراد
 روتبار یتبعل و ماهدرک یگنرژ مدرکیم رکف همه ودوشیم هدبشک فلتخم یاهروثکب :شکددنز و دونی نا رهت

 هنج.یگنرژ هاب هکنیازا .دننکس هطاحا ار وا نانزاج سساساپ دمص مدوخ ون  17 ۱
 مدوخ یهلباب مسانشب ار نژز یسج م هتسناوت ام نیس كنیا هک تسا یدرمتشذگ رس ۹ یناربا ناوژ نود

 هاب تتلاهکتیا رج خان یاهزاچ .تسا امرهش روهشم یاههرهچ زا یکی و دنکیم یگدنز
 ویدار میالم كایزومب و ميدروخ مه سح . منیب ار وا تسود ترع متسو جیم مارا ميرديشون مارآ و هتهآ ار یدنارب یتفو

 مرد ینز یادس ناهگ ان هک م ؟یدتزع نیا هک دوب هدش ثاب رحت مواکجت و مدیشک مدوخ دزت و متفرگ از وا یاهتس
 هزرسم ثاب هداما ار مئوخ . د 1 ؟یدکیب ارم هد ام ِ زاار وا مدناشن شنابل یور هک یدتعم هبوب ۰ 3 7 4 ٩

 درک زاب ار رد یروف هبادوس . مدرکیم ر . . درک دوخ یب دوح
 نوردب نامترابا رد هر هدننک هرب یمتقو اما دیلک لوط ردقچ متادیمن
۲1 ۲ ِ 1 ۳ ِ 

 تس یو , 2  مس ۳ واهنهرب مادن یاطا تکوم یور منها دوجب

 و هدیشک مادنااما منیب تسرد ار شتروس سوق و شک رد رعاپ هک مدرک هدهاثم |

 دک هتسرد یتقو دروا دوخب ها هلس نو وا یاههنیس .دوب سوه تخس تاطحا

 شرستشپ زا و دمایم ولج هکیلاح 7 ایتح ینمب اروا حک یمح-[ باتعلا تاظحل و دیزرلیم دیّیس وگو د

 د و میتفر ورف مهرت . تخاسم

 میدش تکاس یتقو . میدوب القت و الت رپ
 توکسو میدوب هدییاوخ مهرانک مارآ ودره
 مياههنیسیوز وارس و دوب هتفرگارفار اجیبع
 . تشاد رارق

 روهلعششدوجو رد رتشیب هظحل رهار تّذل و

 سمت یاس

 اب ار هناحبص هکتآ زا دعب حبص ادرف

 اریشوگ .دز گنز هناخ نفلت میدروخ مح
 دعب. دوب شناتسود زا یکی . تشادرب هبادوس

 تتسیشوگ : تنگ هبادوصلومم تافراعت زا
 هبادوس. منک تسحس تاهاب قاطا نوا زا هشاب

 > زا هنهرپ هکیلاحرد
 هچیارب مدوب هدش واکجنک . تفر پاوخ
 مدوخ هتسهآ . دنک یصوصختبحس دهاوخیم
 .مناتسیاو مدناسر باوخ قاطا رد تشپ ار

 هکیت هچ یودیمن ؛ تزع نوج هرآ -
 قشع یلک و میمهاب الاح ات پثید ء هیهام
 ,.. شینیبب امتح وت داوخیم ملد . میدرک
 ... یایب وت ات مرادیم شرگین نم ... هتهن
 ینوتیم بوخ اما . هیتلاجخ شلوا یمک«ب
 . یشاب شاهاب

 درک دوخیب دوخ زا ارم هبادوس یادس

 دنیرآشوخ میارب دنچ ره نامیلپمک نیا. دوب
 .مرکیم تظاوم ار مدوخ یتنیاب امآ دوب
 هچیزاب نم و دوبراک رد یاهثقن هکنیا لثم
 , مدوب هدش اهنآ تسن

 مدوخ تشاذگ نیمز ار نفلق هبادوس ات
 قح یاهفایق و مدناسر هناحبص زیمب ار
 :متفگ و مدرک هاگن ار متعاس و متفرگ بتاجب
 . مورب یتسیاب

 هرکیمن رکف . درک توکس هبترعككي
 دش هچایتسد یمک . منزب ار فرح نیا نم
 مهاوسخ وت اب مهنم ینک ربص رگا تفگ و
 . دمآ

 هن تعاس یتسیاب و مرادرارق : متفگ
 . مشاب یلحم رد

 هفرگ ماهدنخ لد هت رد هکیلاحرت
 هرسک تکم یک هبادوم . مدزک شخلگت هو
 محاب رگید تعاسین . رارقیب زارق : تنگ و
 ناسرپ یولهپ هار راهچرس ارم . تفرمیهاوخ
 , ورپ تراک لابند و

 یمهمراک ۰ مناوتیمن هنافساتم هن - متف
 . هشب رهد یتسیابن هک مراد

 !دخرا و متشادن یراکالصا هکیلاح رد

 قاطاب تساخیهرب س

۱ 



 ...دایص زیورپ هرابرد یقیاقحه

 رنکیم تیلوئسم ساسحاشراک لداقم رد هک یاهدننک هیهت ونادرگ راک :رگیزاب بو و

 اسم هرم نا

 نو ریولت ردهنوگجادرک هچرت ات رد دایصزب ورپ و
 ؟.. دمآ امنیس هب ارج و ؟ دیشخ رد

 ناطق ها روی سس تصتسم

 از ریمهلادساژ یکی ژلبنسح .دمصاتلچکنسح:زا
1 

 هک یاهرهچ . تسا دایس زیورپ زا تبحس ۲
 تسا هتشاد هجوت روخ رد ششخرد لاصا زورون رد
 یور وا ی«اهدژا هار رد دمص» ملیف فرطکی زا

 زور «رهچ دایص رگید یوس زاو تساهامنیس ناّزکا
 لایرس رد وا پوخ یزاب . دبآیم رامشب نویزیولت
 «سوتکاک لگ » همانشیامنشخپو «نوئلپان ناجیئاد»

 شیپزاشیب «زورون مایارد «مدآ هب مدآ» هعومجم و
 . تسا داد رارق ثحپ دروم ار دایس مای

 زا هزاع منآ دایص

 هبرجت و دراد تس یرنه یاهرزاک رد هک تناهلاس

 رد « هدرک هبرجت ار رتاثت دایص . دنکیم یزونا
 زینیویزیولتیاه تیلاعف ابو هدیشخرد شوخ امتیس
 رثهرتانت رد طقف دایص نامزکی : تسا هیوب ماگیه
 هرطاخ زونه رتالت رد وا نارادتسود .درک يم یئابن

 فورعمیاه سیپ ردار شایندشن شومارف یاهیزاپ
 دتاهدربت دای زا

 هب هایم ۰ ینویزیولت یاهراک هعسوت ای

 یراکمه دنچ یشاههمانرپ اب . تفاي ءاز نویزیولت
 هکنآات .دید كرادت زین ار :یتقوم یاهلایرس و دومن
 شقن هک دروآ لسب توعد دایس زا یمتاح یلع

 و لچک نسح» ناونع تحت ینلیف ردار لچک
 نیا رد یژاپ رطاخب دایص . دیامن هاغیا «ییکلچ
 رد بوخ هچو دیشارت هت زاار شرس یاهوم , ملیف
 راک دایص بیترتنیاب .تفر ورف لچک نح بلاق

 اب نآ زا یپ .دومن لابند رتیدج روطب ار امنون
 :«دمس» هب موسوم شدوخ ینویزیولتپیق زا هداعتسا
 دمص» ناونع تحت درب نییرود یولج ار یملیف
 «دصس» رتکاراک . «نامیلس ترضح هجلاق و

 ادیدش و دوب یفاتسور لد هداس ناوج.كب رگنایامن
 هچیلاق و دمس» ملیف .دیدرگ مقاو مترم هحوت کروم

 رکفب دایسو درک ییوخ شورق «نامیلس ترشح
 .داتفا «دمس»یاهارجامیرس زا یرگید ملیف نتخاس
 هرز هالوفو تبس و یلیلو الیل - یماسو دمض»
 هبدس» نآ زا سپ و دوب اایص یدعب ملیف ود«وید

 امتیس هزاتس ۱۷۸ هرامگ - ۲۲ هحفص جج

 تین یاهنیسر هارد

 تا ۳۳

 هرخالابو دوشیم تیترآ دیص و «دوریم هبردم
 ینتشاد تسود پیت سامارب دوشیم تخبشوخ دمص
 ژورون رد زین نونکاو تفر نییرود یولج دمس

 .تسا نارکا نورب اهدژا ءار رد دمص ملیف ۲۰۳
 اب و یگداس لامک ردار اهملیف نیا رتشیب دیس

 هورگ زا رگیزاب هدمکی تکرشاپو تاناکما لقادح

 یاهقالعاب زینمرم و تخاس شاینویزیولت ناراکمه
 لابقتسا اهملیف نیازآ «دندرک ادیپ دمص پیت هب هک
 یاهبلیف یرس نتخاس لالخ رد دایص اماو . دندرک
 عونرد كيرح هک درک هیهت یرگید یاهملیف ؛ دمس
 هنمج زا .دناهدوب انتعا لباق یگاهمليف ناشدوع
 ناخراتس - (یمتاح یلع ینادرگ راکی) راکتساوخ
 براکب ) كروبنز - (یمتاح یلع ینادرگ راکبز
 یداه ینادرکراکب) خلسم (یرافغ خرف ینادرک
 ارشاینویزیولت یاهراک نیارپ هوالع... و (ییاس
 ریاتزمنار نارهت كچوک رتاذت و داد همادا زین

 همادا یدح روطب مهار شایرتاثت تیلاعف و دومن
 تعیبط» .ملیفود هبهت رد دایص هک دنامن هتفگ ان .داد

 دیهش بارهس ینادرگراکب «تبرغ رب» و «ناحی
 فراعتم ریغملیفودهک دومن یراذگ هیامرس زین ثلا

 ناوتیپیترثنیاب .دنیآیم باصپ ناریا یامنیس زا
 امنیسرد تارا رکغب هکنآ زا رتشیب نایص هک تک
 هدوب هجوت لباقو بوح یاهراک هئارا رگفب ,دشاب

 كي هیهت رد ؛ هقرب ملیف كي زا یدوس رگاو تسا
 رگید نیوانمب ای و هدش میهس فرامتم ریغ ملیف
 مهارف رتاثت رد شایرنه یاهراک یارب یاهناوتشپ
 . .تسا هدروآ

 «مدآ هب مدآ» هتمق دنچ هعومجم هرابرد

 مايازازو ردنچ ردتسا ییایپ لاس هس هک دایص زیورپ
 هب مئآ هک ميئوگب دیاب , دوشیم شخپ زورون دیع
 لاسننچ یاه هعوبجم زا يکي هلال مقاو ردمدآ
 سوبپاتخا . تسا سوپاتخا ناونع تحع دایس لبق

 هرابکیو دوب یرادفرطرپ هعوسجم هوخ نامز
 مایارد ریخا لاس هسرد و دناع قومم نآ هیهت همادا

۱ ۱ : ۳ 

 «مدآ هب منآ» ماناپ هتمسق دنچ هعومجم كپ زوروت

 نادسمرنه نامه هک دوشیم شخپ نویزیولت زا
 زیورپ مان نانچمهو دنراد تک رش نآ رد سوپأتخا
 هک نروخیم مشچب نادنمرتهنیا مان ردص رد دایس
 شقن ۰ «مدآ هب مدآ» ینادرک راک و نتشون رب ءوالع
 دلاساو دیامتیم ءافیا نارد زین ار یکیژلب نح
 طمع ینویزیولت یاهوش نتخاس هلئسم مدا هب منآ
 ! داتفا بآ یور نازاسوش هتپ و دیدرگ

 بوخ یزاب زارگید رابکی دیاب هتفرن نامدای ت

 یناد» یئاوقت رصا یادصورس رپ لایرس رد دایس

 میروا نایمب فرح «نوئلپان ناح
 و دراد لایرس نيا رد یفاریگ یزاب ازریم هلادسا
 وخ رنه هب تبن ار مدرم نیحق زین قیرطنیا زا

 دایص زیورپ مان نونکا لاح رهب .تسا هتخیگنارب
 نادرگ راک كيو رگیزاب كي , ءدنسیون ثي ناونعب
 تسا هدش تیبثت نویزیولتو رتالت ,امنیسرد
 یم سح بوخار یرنه تیلوئسم هک تسا یمدآ

 تابثااردوخ تین نسح , هدعآ شیپ هک یتصرف ردو
 یراکمه ماگنهب رگیزاب كي ناونعب هچ . تسا هدرک
 ثي ماتمرد هچ « لوبق لباقو بوخ نادرگ راک اب
 یلسا فده هک یراثآ نتخاس ماگنهب و نادر راک

 یگدننک هیهت تمسردهچو دناهدوب وایمقاوهتساوخو
 و بوخ ناگدنزاس رایتخا ردار مزال تاناکما هک
 یلع یتقو .تسا هداد رارق دنمقالع ناناوج یتح

 یداه یتقو «دنکیم دیئات ار دایص یزاب یمتاح
 دنمقالعو زوسلدهدننک هبهت كي ناونعب ار دایس رياس

  هنازینف زیورپ و نایریصن یلع یتقو « دربیممان
 نیم یلاحشوخ راهظا دایص زیورپاب ندش یژابمه
 دیسراک فاطعناو شمرن زا یئاوقت رسان هکیتقوه
 اونم دایص یدوجو یاه شزرا ۰ دنزیم فرح
 شیپزا رتشیب ءافتعا لباق و لوگسم دنمرنه كي
 ودوب فراعت هن میتفگ هک همهنیا . نوشیم رگنایامن

 ارگید یاهزیچ الامتحا و تقافر رس زا فیرمت
 .دایصزیورپ ... دنمرنه كي ءرابزد دوب یقیاقح هکلب

 شقئب دایص

 د امت











 ک

 !..لاهدیاتر |"
 زد یللملانیب فورعم هرهچ 93# |
 امنیسناهجناگ زاتسند رتابی زهداب

 دنراد رظن :
 رارق ایند یامنیس زالوپ ناگراس ویرون ۸0 1:۸0 هلجم

 تبازیلا,نرولافوس زا دنترابع دنراد ۳
 .دوویلاتانو شلو لئوکار - رولبات یلاج حارتقا اریخا . اکیرمآ پاچ

 نیارد مادک ره امنیس ناشنشرس . .دوخهرامش نیرخآ رد و هدرک حرطم
 2 «نزو هناخ» هلجم تالاوب درو فورصم و ساضخرس هرهچ هد زا
 9 ۱ | شیوخرظادروم هثییرنهو هتفگ خساپ نتابرظن « تسا هتساوخ ناهج یامنیس
 گه هو . دناهدرک باختنا ار فورعم هراتس راهچ یرابرد ار دوخ
 2 ۷ 5 | تایرظ و بلطس نیا هک اجنآ زا هراس تقیقح ردو دنراد زاربا امنیس
 ۶ | یندناوخ درم فورعم ناگشیپرنه نیا .دنیامن باختنا ار دوخ لاهدیا
 .میاهدرک همج رت امش یارب ارفآ «تسا سار ردللنیا هک یناهج هراتس راهچ

 شیعفاوموهنمب سکس شدوجورد لاح نیعرد سیرکاچ جرج #
 یاراپ ار یدرم چیه . تسا رادومنو یلجت 5

 امجونایلوج [7 نیمه ۰ تسیئ شلامشچ لباقم زا زیرک . ردار تیفورعمو ترهش هک نم یارب
 وازادیدرت نودبو تحارصب ناوتیم رطاخ . رد وا ابو مدروآ تسدب دوو یلاتان راک
 نصب ریلپا راکنا تیقاو كي ناونب ۰ ماهدوبیزامه دیا- تسو ناتساد ملیف
 نوسچ « مهدیم حیجرت ار زیل نم . تفک لآهدیاو یلاتتا هراس كي دوو یلاتا
 تسا نز گلب لامک دحرس یعفاو یانعسوا هکتآ زا شیبهک تسا ینزوا . دپایم باسحب
 دنادب شیلابز نویدم اردوخ ترهش

 رنبا رب لووب 3۴ واكيدرن زا هکنم و دنادیم شرثه نویدم

 هراتسكيدوو یلانان هک مدقتعع , مساشیع ار

 و نایبتردف نز نیا بیجع . ِتسا یعفاو
 و یرگیزاب تردق یتیاب هراوه"؛ هرات توپ رب .دراد ار شدوخ صاخ رتکاراک

 دعبو .دشاب حرطع ادتا نز كي تیقاخ

 كب باختنا یارب شجس یوزا رترد

 رد درمره هکار یتاصخشم مامن ناوتبم

 ردتایصوصخ نیا ود ره رگا , وا یلابیز یلاتا دوجو رد « دراد نز كي زا شرکف
 یارادوا تنگ ناوتیم ناب عمج یاهرهچ دریک دوخ پوبحم ار واو دروآ تسب ا راد + دخ

 نعرظن زا « تسا هراتس كي یعفاو شزرا ابنونکات یکچوک زاغآ نامه زا یلاتان
 مسانشیمامنیسرد هک یلارگیزاب همه نایمرد اهلاسنیا تشذگ و تسا هیخ هاررب تا ۰ ۷ رز ۲

 یتیهقومنینچ یاراد هک تسا نرلایفاس اهن ین هعان لماک یاهراتس وا زا رایب
 و درادیئامنیس العاک یلاپیز كيوا . تسا سچ اب ناوتبم رتمک دروم ود یکیزج

 ۰ ک لک , 7 ۳ _ !ائان» نم رظن زا . درک دروخ رب یتیصخخ نیاطالتخاهک بیجع یرگیزاب دادعتسا تاب ۰ ِ 3 ۳

 ت خب ۱ رب هل ۸ 2 2

 تسا هتخاس یلوداج ینوجعم وا زا هلئسود لاهدیاهراس كي لاک و مامت ءرهچ ۰ دوو

 یاهراتس نینچ عطلاابو ؛ نرلایفوس مانا ن ۲
1 

 نامه , دشاب نم لآ هدبا هراتس دناوتیم 11

 تسه نرلایفوس هکبرولط ودنا رب نولرام

 نوسنوربزلراچ ۴# رب ری, یا هتناوتت دز تفوچیه

 هبذاج لامک یتیاب نز نم رظنرد یگدنزیاهلا همه الوصاو دنک هجوتم دوخب
 یسوصخب ؛ ,متخاش اردو زا كبنا وب داوتپان دشاب هتشاد ار سکسو

 تسایتبعل شلو للوکار . دوش هنخانش لس هارمه «نز»اب متفای هار لا
 دراددوجو وا رد یگناز تیصاخ هيه هک _ ناگراتساده نام زا نم يلو 32

 اونایاههبوسو زا دناوتیمن يدرم جیهو هکیاهراتس راهچ نایم زاو امنیس ملاع
 دنک ادیپ تاجن و دزیرگب وا هنارگ ار هرولبات تبازیلا» . . دیاد ۲ نام
 ماگنهلبق لام ۵ رد « راتب كب : منکیم باغتا

 رد ملی  ثاس رد یزاس تزلبلماک تیصوصخ یاراد هزیل»

 میدش انشا مهاب واو نم . ورتم یلامک زادسب ۰ وا یلایز هک ینز « تلام هنام
 ملیفرد نمو ذوب یملیفرد یزاب لوغثم وا وتساهتفرن نایم زا زونه , اهل تی

 بدن زا متساوخیم هشیمه یلو . یرگید  ردهکیئامز نم ..تسا لامک تباهنرد :یانا
 یعوصخ رادید كيب یتقو . موخ وربور ولاب . «یلالناشچرد ساکعنا» ملیفرد وا راتس
 منرکر وصت درک لوبق واو مدرک توعداروا یقيمع و هنامییص طباور وا 1 و ح 5
 .دوبلنینچ ابا ؛ تسا مارآو عیطم یاهربک _ماگنه ,هجیم رانکررد ۰ اهراب مدرک و

 شماچنا رستساوخیم مد دنچره نم رادبد رایسب . میدرکیم تبحص مهاب .تحا رتسا
 ۳۷ هحفص رد هیقب وتساریلیلد و ینتشاد تسود : ءارآ یلجم

 تم

 زراسرتپپ [27
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 ارجامزااتمدرک ادیپ تیرومام_یتقو
 یکی هک «ربتب رکلق» هزیهود یقشع یاح
 هدرب ۰ دوب امیس ناگراتت یشرتساترح زا
 هزیشود لزنم نفلتهرابش هطعافالب , مرادرب
 تسیچشناهن هزع منیییات متفرگ ار رویرع
 ! تل سرو یوت هزادنا هچانو

 دش رارسسقرب یضلت طاترا هک

 تشادرب ؛ر یشوگ ییادص شوخ هزیخود
 : متن یلاتان صخت كي بلاق رد سو
 ۱ مزیرع مال

 رونل؟یف.تشاناگ هنو تشادرب هن فرلع
 ؟هرولچتلاح,ینوچمالس 1 داد _پآ اردن
 حآ . منزب دابرف دو كيدزن یلاحخوخ را

 و متفرگ ار منو گر

 ۶ یزولعچ وت میوح نم
 هب ها مس ! یلاع : داد باوج

 1 یشپمل روخلد مگب یربچ
 هتسمولعم ۲ یروخلد و نم : متنگ

 1 یتخادن وس روه

 هروطنسه اقافتا : تنگ

 ! مرایل دایی وتنسا منکیمرکف

 وسنلتم یفورعم هرانس زا + متفگ
 , هئاب راکشومل رف ردتپا هک هد

 ابو درک رسیفت شیادص نحل هک
 ؟فورعم هرات : دیسرپ پجح

 هریشوداهزور نا ... یچ سپ : متفگ
 هرتفورعم مه نرولافوس زا ریپ رکش

 ! شلاحب شوخ : تفگ
 + امس فورعم هراتس هک مدپیهف

 . دنکمگد رها وخیمو هدش رادربخ شتش
 نیا هکمتناديم مهآ لو زور رک الصا
 دراد شفک هب یگیر , ملتهوخ رهاظب هزیشود
 نم هک دوب نیا . دینچ یمشخوگ ورسو
 و پچ یلسع هچوک هب مدز ار مدوح مه
 شوخ ... شلاحب شوخ یتفگ : مدیسرب
 ٩ یک لاحب

 یچ ره

 اهنیس ه زاتس یئامنیس ی زتناف
 ّت

 یهللادبعقداص : هتشون

 مانب یملبف

 لاحت شوخ بخ : تقگ .یننوئاپ
 ۱ هگید رپپپ رکغ هریثون

 .دنکیم یزاب لر دراد هک مدز سلح
 و شتخاشن زونه دک لایخ هکیایارب
 مشفرح :متفگ رتشبد تاعالطا بسک روففم هب

 , وگب نوسدوخ زا « تر
 ریثپ رکش هریشود * !ر ایند راگلا

 دایميشوخ : تنگ و دادرس ار ههقهق , دندات
 . یاهلیپ هلبخ ین یلیخ هک

 ! تلد حاورا هرآ : متفگ ملد یوت
 نم یتنگن هرخالاب : متفگ یشوگ یوو
 و مته وت قتع نیمدچ

 نیازا راب :تنگو دمآ یتیمق فرح
 ه!یتسه یمرازه نک صرف « ینز افرح

 :متشون تشاددابذغاک یور هلصافالب )
 (!! هتسلد قوشعم ات هج لاحبات

 تیزابمهصتساوخسم تلدوت : منیسرپ
 ؟ منو

 رازه نم . یدت هچب هگم : داد باوج

 !تساههچب لام یزاب . مراد یگدنزو راک
 . هملیفوت یزاب مدوصتم : متفگ
 ملیف یوت وراع یک اناب یا : تفگ

 دوب یرهام هتییرته هک اعقاو ! هدیم هار

 . دزیم ههل ریب هب ار شدوخ تشاد زا

 یکدیگیم ....یرگیزاب هعهنآ زادعب : متفک
 1 هدیم هار ملیف یو وراب

 ...؟ نم « یک : تفگ یگچابتست

 1... یرگیزابو نع
 زوص نمو تشذگبم تشاد تفو

 اس نیارناننمدوت هدرکت ماعت ار متافيقحت
 رکخ هزیشود « دینید : متفگ یگلصوحیب
 . هیفاک ندرک یزاب شقن_هگید ! ربنپ
 نیا طقف مدوصتمو مته راگنربخ كف نم
 رد رس اهش راک توبو كيج زا هک دوب
 ۱ مروایب

 : تنگ هب هک اب رسنب رکش هزبشود

 نم هب ردقنبا هگیم ! راگنرخ یاقآ دیس

 امنیس هراتس - ۱۷۸ هرامش - ۳۸ هحفص ۲

 ریبپرکش هریشود
49 

 هریشودتللک نم + رینپ رکش هزیشود دیگن
 متوخ انشیحون را جیهو مسه ریب رکش
 ۱ دعوب

 لطس كب راگنا فرح نلا ندیشاب

 تباه رد , دتخبر مرس یود درس بآ

 رکشهزیشود اب نم یلو : متنک یگدنامرد
 . متشاد راک ریثپ

 متسهنوشتفلک هک نم زا رکا : تفگ
 نیا لهل موناخ هک مگیم نوتهب . دیسرپ

 , ظفاح ادخ , دنتسیز اه یراکتفاتک
 تشاذگاریشوگ (!) تفلک هزبشود

 منفرذآیور هک ار یتتلددای مجل زا مهم
 1 مدرک هراپ مدوب هتشو ار ۸

 همدختسم یاهفرح هپ هک دوبنیکش
 .درک نانبمطا دشمن رینپ رکش هزیشود

۳ 
۳ 
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 یهارومدرک هالک و لاش هلجعاب هک دوبنیا

 یاهراچ چبه . منش هطوبرم هزیشود لرم
 یاهاسه ورد زا تسیابیم , متشادب

 شوداک صوصخب , مدرکیع یتالاوئس وا
 هه زا هک دوب هدرک مالعا رینپ رکش
 یاربو دشکیم طخ ار امنیس رود « رگید

 رهوشندرک ادیب تتیقح رد ایو تحارتسا
 ! دورپم یئاپورا یاهروثک زا یکی هب

 یاهارجام زا متسناوتیم نم رگا
 ؛ مرادرب هدرپ فورعم هراتس نیا یقشع

 یسط رد هک اریز , منو هدرک راکهاخ
 :هزیشوخ نیا یلامنیس تیلاعف لا نیدچ
 و تشه دوب هتسناوتت یسانلادحا زوه

 ناشنمدرم هب ار شا یعقاو هرهچو .دنک ز اب

 ار وا یداع مدرم هکنيا هب افاَّعم - دهنب

 لاجنجن وگ ره زا یراعو فیفع هراتسكي
 .. دنتسنادیم اقا

 یلو دو یلکشم راک ۰ راکنبا هتلا
 - دب زرایم شاحم ه

 .مدیسر رینپرکش لزنمرد تشپ یتقو
 رد یناوج و هفایق شوخ درم هک مند

 هنایتخم هلصافالب . تسا ندش جراخ لاح

 متشون متناددابردو متفرگ سکع وا زا
 ! ماسک قثح كي

 نیا تیوه یاهزادنا ات هک دوب مزال
 تاجنیمامگ زا دیائات متک .مولعم اردرب

 و منسیود ولج هک دوب نیا . دنک ادیپ

 نیارد زاامش « مهاوخیمرذع یلیخ : متفگ
 ۶ دیلد حراخ لو

 تخادنا میاپارس هب یهاگت ناوج درع

 جراخ راوید زا متکیمل رکف : تفکو
 ! مشاب مدش

 مس رپدکد وب نئا مدوصتم هن : متفگ

 ود رینب رکش هزیشود هک هنقو دنچ اش
 ؟ دیساشیم

 زور زا نیس ...؟ هتقو دنچ : .تفگ

 1 شسانش یم , دلو
1 
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 ؟دینک جاودزا هرارق یک +
 رانکو رادنیسمرهاوخ تقوره +

 ؟سنییرتهمهامشرهاوخ سپ : تنگ 3
 ۱ همولعم بخ : تک

 رینپ رکش هزیشود : مدرک تفایداپ
 حاود زا امنیس هراتس كاب ردارب اب تا وز

 !هیفورعسراتس مه امش رهاوخ : مک
 ! منکی م رکف : تنگ
 نوت رها وخمسادیلاعرفب هلکعم : »ك

 ۱! رینپ رکش هزیشود ؛ 3 3
 ردا ربزاو مدوخ رس یوت مدز مکحب

 یلففاحادخ و رکشت ریپ رک 8

 مارب مه ابیز هزیفود نیا یارجام ۸۳

 مودک امش منودب متساوخیم :
 ٩ دیدنبیم رتشیب ورا

 ؟ ظاحل هچ ر
 ۱! یقشع ظاحل زا : متف

 ربخ هب دیراذگب : تنگ و دیدنم

 ؛ منش هدرقوذ . متشاد هناقشاع 1

 ۱ دیدپ : متفگ
 هک ناودپ ناوخیم مدرم : تفگ

 طسباور نادرگراک مودک اب تدمنیاردنم

 منع :متفگ :
 , منودپ متساوخیم ونیمه

 شسیفرعم مسااب ملوتیمل نم : تفگ
 شعتسربیم بلق هت زا یلو « « منک

 ٩ دیراد شتسود ینعب : ی

 . متن مه مدوخ ونیا :
 تابع نلا دیتفگت یلو : ج7

 ٩ هیک

 .نمهف یم همه هگید هامکی : تفگ
 ؟ یروج هچ : متنگ

 نا ریازا هگید هتفه كيات نم : تفگ
 شهاوخ نادرگ راک نیمه زاو مشیم جراخ

 نم ما هب ار شملیف نیرخآ هک مدرک
 . هزاب

 شلیف مسا ینعی : متفگ
 1٩ هثاب « رینپرکش

 یارب نیاو ... هرولعنیمه : تفگ

 .مشاب هنرک شیفرعم میقتسه ریغ هک هنپا

 ۶ تسیت یاهگبد لاو

 ۱ هدایز یلک منیمه , هن : متفگ

 مدرک ی لقفاحادخ ریثب رکش هزیشود زا
 . متشگ رب هلجمرتفد هب تعرسابو

 « هزیشود نیا هک متشون ماهلاقمرد

 هب دیاپ اروا ۲ تسا یعقاو هزینود كي
 درک ش باتس امنبس هراتس نیرت فیغع ناونع

 1 رگید هاکن

 ری رکش هزیشود « دعب هتفه كي
 نارکایورب رالتنا رد همهو تفر اپوراهب
 هزیشود»مان یملیف . دندوب ملیف كي ندمآ

 ! « ریتپرکش
 عادو زا هامکی تسرد « دعب هتفههب

 و دوب هتشذگ امنیساب رینپ رکش هزیشود
 اب تساوخیم ناخلد مرتحم یلاها هبطاق

 رکش هزیشود» ملیف ندمآ نارکا یورب
 و دنسانشب ار هطوبرم نادرگر اک « رینپ
 تسیک هداعلاقوف نادرگ راک نیا هکد ننادب

 شنوخشیب ار ریتپ رکش هزیشود بلق هک
 . هتشادهگن

 موگب رگا دوشب ناترواب دباخ اما

 انیهعم ؛ دنکیم تیلاعف ناربا یامنیس رد هک تسین یلاس دنچ زا شیب یمیلس یطوط و داتفه ..هام رخآ زور رد تسرد هک

 یخادرارقیگ اب یعولم . .دنک بسکنز ناگر اتسنایمردیصاخههجو .هتسلاوت تدم نیمه یلم کل " دین رک هزیشود » ماناب ملیف جی
 ,یناداهنشيپهب هچوقاب و هدیلاسر ءاطماپ یعیفر زسزع هزات ملیف تسخن هرات لر یافیا یارب اب .دمآ از

 . دزادرپ نا ريا یامنیسناگ راتسنیرتقفوم اب تباقر هب هک وریمهدرا دهک
 تاسگدنلاوخ زا یکی هب زورول هدزبس هبدهنا ونعب یریگ هوبمبآ هاگتسنکب _یطول

 .دنکي م میدقت امنیس هراتس

 15:۷ یتسب قودنص سردآهب هدشل ,لطاب ربعت لابر ۳ هارمهب ودینک رب ارریز نیوک
 .دینک تک رش یطوع+بده تفابرد یشک هعرق رد ات .دیلامن لاسرا

 نادنم یه
 امنیس ۵ راتسناگ شنا وخ,هب

 هاگتسدکن یمیلس ییط وط

 دهذیه هن ده ی ریگ هویمبآ

 ه زیغود»

 تصرفنیلوا رد نیا ربانب .ددرگیم یفرعملعب هتفه۲ هبدهره هدن ربهک دیتکت شوما ف
 ۰ دیتسرفب و هدرک رپ اد نیوک

 مو ی

 - نزول __ت 2 تیم بناجنپا
 و رسم ی لب

 و رب رامسر ی هبده تفایرد

 0 7 گم
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 یفسوی هلایلو : یراکمه اب یرفعج دمحم : را

 رد «یمیخف دادرهم» راک

 یاهرطقیهباثم هب «هم و هبیرغ»
 . تسایرد رد

 قباس لثم «رویقداص جریا»

 4و « تسیف نتفرگ داب لابند
 افتکادح نیمه اتشباه هتخوعآ

 هدوبن

 اب ام یامنیس گنهآ و نزو #
 یناهج یامنیس گنهآ و نزو

 لوفاب هک یدوجواب « یلاخ« [0
 ار شلآ هنپا راک هتسناوت زوه شدوخ
 شپاههتنادیلو « دنار توبل هب امتیسرد
 لالضرد ناوتیم رتهو نف نیا زا ار
 : .دیمهف شرادنگ

 لئاس قوذ دیاب رادرب ریوص »
 تسیل رتهاعتف ملیف نوچ ؛ .دشاب هتشاد یف

 یاهبراوئد اتسا یکیتکت لئاساب ماوئو
 شنادنیاو . دنک عفر قیرط نيا هب ار رثآ
 و «تسیل رنهو امنیس صتخع یزیچ + یتف
 رتکد كي الثم . دوشم طوعرم زیچ همهدب
 + دناوتیمن « دنادل كيلکتو نف رگا زی
 لمع ار یونع اب و دچیپ ار ناوختل

 سرد اصن ككينكت نتسناد یارب , دنک

 وددیدو ددید هکلب . تسیث یفاک ندناوح
 دید نیا , دناوتیم هک تسا ندرک لیعد»

 و بتکع نیرتهب , دهدب هل صخخ هب ار
 ۰ رادرب ریوعت كي یارب سرد سال
 كترو اضف رد ندف قیقد و مسلیق یاثامت
 ینعم نآ هب نیا یلو . تل ملف رونو
 یرهاظتاعوصوم رد رادرب ریوصت هک تسین
 نا زاهکتسا مزال هکلب , دوش قرغ ملپف
 هب ار اهنآو درادرب تشادداب ء اهمنیا

 منادیم هچره اصخخ نم . دبنب راکب عقوم
 و عننع هنرگو ؛ هدوب ملیف تدید قیرط زا
 راک رربلکشم « . ماهتشادنی رگید دخاع

 دوجو منع ۰ ناريا رن یرادرب ریوصت

 رودم و رادرب ریوصت نیب زیمم طخ كب
 هک بیترت نیا ب . تسا یرادرب ریوعت
 رادرب ریوصت نیدنچ دراد ناسا ملیفكب

 اکبرمآ و ایورارد هکنانچ - دشاب هتشاد

 هیوز نهدنچزا (رهنححكب و - تسا جفار
 تیاده تس هکقآ یلو . دنروآ رد دیوصتهب
 ریدم « دراد هدهع هب ار ددع نیا یرهر#

 هد» تقیقح ره 4 ۰ تسا یرادرب ریوصت
 هبوا زورداک 6 كئرو رون زا + ملیف ریچ

 رد اه . تسیف رود و نید زی را زا
 ؛نیکادنا دراوم رجب زاونه هنافسانم نا ربا

 تا ریمیلیف لتم) هتاریذن تروص لعع نیا
 «یرهاطبراب»نآ یرادرب ریوصت ریدمم
 ابو دوب یدوحم جریا نآ رادرب ریوصقو

 يرادربريوصت رهدم هک < رادلاخااب» ملیف
 «یناعجر» شرادرب ریوصتو «یلاخ» نآ
 ( . دو

 رسیدم ان یرادرب ریوصت زاک *
 مدرکار راکنیا نم . تسانود یرادرب ریوصت
 هک دنتفگ نارگبدو . متفرگ سکع هجبتو
 .دک راک دلاوتیملو هدش ریپ رکید یلاخ
 رظظال طقق یرادرب ریوصت ریدم هکیلاحرد
 هب مه شتسد تسا نکمه یتحو « تسا

 دیابار ملیف .ینف تاروملو . دسرل نیبروت
 .دنهد ماجلا شا رابتسدو هر

 دنارگارمياچ ۰ العع نم نارادرب
 یاجیار اهنآ ناگدننک هیهن رگید الاح و
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 نسیا رد دوخبدوخ نمو , دننیزگیمرب نم

 متساوخبم ه نوچ , مدش توکیاپ هنیمز
 شنوسح یاجرد ار يرادرب ریوصت ریدم
 « . مناگنب

 تاوج نارادرب ریوصت نیب زا یناخ
 داقتعا تسد نیرز اضربع هب هیه را شی

 ملف یقافتا هاگچیه وا دیوگیم و دراد
 « دراد هک یصرق تدن ابو « دریگیمن

 تیمرداکر د !رمنشاح یاه تنوسبزومک

 ار سکچیه نم اهما بحاص زا » دنیرفآ
 مئآ اب دنتلاوت رگا نوچ , مرادن " لوف

 دنک راک یباک و ینانع اضر لثم یباه
 ۰ دنرادرب ریوصت تقونآ

 اهنآیور رتشسب هک ینارادرب ربوصت

 هک دنته یناک « دیراذگیم تئگنا

 : دننکیم فرصم ویتاگن هتلح هاجنبودح
 سیهیراد رب رو وصت هترم هد ار هنحصرهو

 دیآرد راک زا بوخ ناخراک ال « دننک

 اب ار «قثع تیایق» ملیف نم هکیلاحرد
 . متفرگ ویتاگن هقلح راهچو تی

 هعوهبیرغ رد « یمیخف داد رهم» راک

 ام . تسامنیس نیا یابردرد یاهرطق هباسس
 رادرب ریوصت هاجنب « لهچ نبا نیب زا
 رادرب ریوصت تشه , تنه طقف , یو

 .تسا «یمیخف» اهنآ زا یکب هک , میراد

 وا «رایع كمس» یرادرب ریوصترت یلو

 یار راگناو ؛ درکیم لمع ییادتنا یلیخ

 حربا هتفرگ تسدب نیرود راد نیتخن
 تیادهتحت « نشور قفا» ملیفاب "+ روقداس
 هک ی اهقالع و قو بس هبو : دمآ ردنم
 تس مياهمليف بلاغرد ؛ داد زوریدوح زا

 :تشادیسع راکتشب وا . تشاد ارم رابتد

 یواکجتک ودیبچیم شراک هب هنک لنمو
 حرتت نم لیلد نیمه هب و . درکبع

 منرپسوا هب مایصخث تراظن اب ار نییرود
 ماجناوا مهار هنحص یزادرپ روت هکیرولعب
 وااسل - تخبر شسرت هتفر هتفر و دادیم

 ؛تسیننتفرگدابلابتد قناس لثم رگید الاح
 یتحو؛هدومل اتکا دراد هک يياه ناههو
 : دو هدرک هپهت هک یدبدج یاهلیفرد
 ماحنا یرادرب ربوصت رلفن زا یملاح .راک

 «یلبت» ملیف كب نامه هیو . دو هدلدن

 تسا هدرک افتکا

 یریهرتحت هاگره ۰ یرهاط دنراب»

 یرته راک « دئاب یاهدیزرو |نادرگ راک
 . دهدیم هلا را

 راک یاهبلیفرد « یقیقح تعن»

 ییاهعلیف هن رگ و دراددوسن ی ۰ فن ثیب ینایمیک

 رینت رانا وتیمن هجوچیه هب ار «ماندب» لتم

 لو در حیجوت یرادرب ریوصت رظن
 هوا یو تیم اره «نیرقن » یرادربملف

 وب زیگنارب نیسحت دح زا شیب نوچ
 ؛راهب» زا رتشیب ار «یقیقح» راک نم
 و ملسم دانسا ولراه دنچره + مسی

 تسا ینطو نارادرب ریوصت نیبزد
 ردنکت تسن هبام یربه تسق رگا

 + هامس « دوب هنر شیپ نامیل اهسیس

 نا خارراک ۰ اجرد نیا یلو ۰ جد
 مه هیکرت هژادنا هب یتحام تسا هدرک

 ر وصت . منرادن افیس

 دننک دیلقت بر یامنیس

 , دیوخ هتحوبآ

 اه هومن هک دله زا ناویحو ناسا

 دشاب دننا وتیم پتکم كي

 ءامدو لد رگید اهزورنیا «یناخ»
 یا شدوخ لوقب نوچ . درادن ار قیاس

 تر داب هچرهو . درادن ار بوخراک

 ددنب ار شردو دراذگب ههح رد

 > هنتمنص مایس لاسرد اه یاهنیس »

 _یمیلا ریو هبور یرگید نامزره زا شیب
 اکتبا لابند یعجرم چیه توچ .دور

 كانهآ ونزو ر ام یامنیس و « هتفرگن

 ظتم هم . هتشادهگن رود ناهچ یاعتیس
 اگنبا و باب یدوهب ات دنته ناکتشی

 یتحالصاد صاخشا هکینامز رگع .تسیثیلمع

 دناخرچب ار اعنیس نیا یهثودرگ
 منکیماشامتمک یلیخ یسراف ملیف نم

 یلبخزا نم نوچ . ار مدوخ یاههلیف یتح
 هدر رضاران ماهنفرگ هک یناهملیفزا

 تیم رئعف ,شدش مامت هب بترم راک لوط

 هک دز یم رق نمب هدننک هیهت نوچ مدرک
 نکش امت رتدوز هچرهو رگب !؛ر ملیف

 ۱ اب دها وخیم یا هنحص ره الاح

 یناکمو ینامز تیعقومو باتفآ

 رگا . تشادن یقرق ناتبارب

 ءدوزم 4 .- .میشکب تسد اهم

 ؛ نا راب

 ناز یو
۳ 

 ملد یه رفس درک مهاوخ ًاهسس

 نارتگررب « . درک مهاوخ اب , تسارب
 تابردمیلبف كب رطاخب یناخ هک یدزمتسد

 هدوتدامعس یامه و نونچمو یلیل « هتشاد

 ۳۷ هحفص رد هیقب



 ۱۹۷۵ لات لیروآ مهدراهچرد ۲
 اتدوریم نس یالاب «نمگرب دیرگنیاهمناح ]

 سیرتکآ ما یواحو هدن موبورهم تکاب
 ندوشکز اسیوا - دیاشگب ار راکسا هدنرب |
 : دنکیع مالعا "

 سیرتک آن یرته راکسا هزیاج هدنرب -

 .دکیمتوکساجنیا رد «نمگ رب دیو
 هتفگ هب یرواباناب تکم هلفحل دنچ زا سبو

 . دهدیم همادا شیاه

 رفن ود یا رب هزیاج نیا اهل ... -

 - تف
 ودراکسا خیرات رد راب نیلوا یارب :

 ار راب» وراک هنهک «نروپیه نیرناک» رگیزاب

 دن وئیم راکسای هدنرب هراتیو « .دسیا رتسا

 نینچ زین ۱۹۳۱-۳۳ لاسرد رابکی
 و جرام كيردرف» و دوبهداتفا یفاتتا
 یارآ یدادعت ندروآ اب « یريب یالاو
 روتکآ نیرتهب راکسا هدنرب وتره یواس
 یدرومنینچ رضاح طیارشرداما بنندوهدخ

 زا .دنمرنه ود هک دهآیم شیپ یتروصرد
 یعداکآ یاضعا هب طوبرم یار ۳۰۴۰ نام

 الویعمو دنشاب هد یوام یارآ بحام
 و دبآ شیپ تردنب دیاب یقاقتا نیچ

 هکو خ اعقاو نمگر ب دیرگنیا نه رلاخب
 ریگلقاغ زین راضع مامت روطبهو دونم

 هک دنک رواب تناوتیمن یکو هنوئیم
 . دیآ شیپ تسا نکمم یدروب نیچ

 نم :دیوگیم ادعب , نمگرب دیرگسا
 و منکر واب متسناوتیمن مدیدیم هک ار هچآ
 دروم دنچرد «نروپیه نیرتاک »بتنارذ
 نیلوا وا هکنیا لوا - دروآیم دروگد

 لوا هزیاچ هس هدنرب هک تسا

 رگسید ۲۳-۸9۱۷ یاهلاس دوشیم راکسا
 ودیاربهک .تسا یرگیزاب نیموس وا هکنبا
 یم هتخانش لاس رگیزاب نیرتهب یبایب لا
 ۳۸-۱۵۳۷ رنیر زیئول وا زا لبقو دو
 یتیقفوم نینچ , ۳۵-۱۵۳۸ یسیرت رسسلو
 نیاات ؛وا نینچ مهو - دندوب هدرکادب
 دزما راکما تفابرذ یار راب هدزاب لاع

 رگسد دروکر .كي دوخ نیا و دو هد
 «نروپیهنیرتاک هدمآیم باحب وا یا
 یمومع مسارهرد ندش رهاظ زا هتیه هک
 هناخردزی راب نیا . درکیم یریگ هراک

 هقبرطب هکار مسارم نیاو دربیه رب
 بیم اشامت دشیم شخب نویریولت زا ۳

 یوراه ینوتن وا هزنا ی «یورامه ننآ » (روا هزیاچ و.
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 كسب هکیلاحرد ۰ .دنسیارتسا (رابراب
 هدیشوب امنندب "و تمیقنارگ رایسب هماژی

 دوسسخ و دباسم روضح مسارعرت

 لثمزین وا . دریگیم ار شاهزیاج اصخش

 رد شروهط نیتخناب ؛ نرویبه یردوا

 رسلساو مایلیو ینادرگراک تحنو امنیم
 . دوشیع راکسا هزیاچ هدن رب

 رد اما تسوا فثاک رلباو دننوگیم

 «هرخسمرتخد»سیپو !ربراب طقف رلباو عقاو
 انسهبیودورب رتائتزاار «هزماب رتخد»اب
 یاسصه هثوگ زا تسا یشبادن هک روآ

 یناف» مانبیودورب كلانبات هراتس كيیگدنز
 دیصق ریه و دناوخیم زا وآ مههک «سبا رد

 یدعتسم نیدمک نآ رب هوالع * سبا ربیناق»

 . دوبه
 لبا زیا:۱۵۵۱ لاسرد وا كرم زایب

 یاهمانشبامت هل راتسا یر»یراکمهاب «ترانل

 نسیا رلباو هک دوشیم امنیس هب نآ ندروآ
 هسب شاهراتس اب ار لاکیزوم هماشبامن

 لاس نیارد هکنیا لثم - دروآیم امنیس
 رارق هجوت دروم رتشیب لاکیزوم یاهلف
 لوراک »یهنخاس «رویلوا» نوچ - دته

 زاتسا یلاکیزوم و هزات تشادرب هک «دبر

 لاس ملیف نیرتهب «زتکیدزلراچ «یهتشون
 رگید راکسا جنپ ندرباب و دوشیم هتخانع

 زامه ار بش نیا هدنرب نیرتگر زب ناونع
 . دزاسیع دوخ نآ

 نآ نتخاس رطاخب «دیرلوراک »

 بیمار ینادرگراک نیرتهب راکسا ءزیاح
 هک تسا یسیلگنا زاتلیف كبواو دریگ

 ار یژاسلیفراک ۳۰ یاهلاس طساوا زا

 فرهناب دوخ راک یادتبا ردو درک عورش تحتو دنتشون رگیزاب نیا یگدنز یسامارب
 ناملآتسیئوسرپکا یاهنیس یعون زا یریگ یور هب گرویوبن رد هرخس رتخد ناونع

 «تلادعهجنپموسدرم»نوچمه یشزرااب راثآ یاهدعلاقوف تیقفوماب هک ۱۹۲6 دندرب نس
 یامنساب یراکمه نیش سو دروآ دوچوب (ریراب « ار

 یبا رب یلاف لر . دش هجا وم

 ننا راب ۷هی واو تشاد هدهعب « دنا را

 ات .درکیزاب ندنلو یودورب رد ار شقن
 زا یرادرب هرهب ددصرد دوویلاه هکنبا
 لوئم راسبا ومایلبو و سی ننا تقفوم

 ونیگنس یاهملیف یهیهت هن شراک اکبربآ
 ملیف نیاو دیک «روبلوا»ریط یجرخ رب
 ۰ دوشیم هدنرب راکسا لاویتشف رد هچ رگ!

 ملیفنا رظن پحاصو نیدقتتع ار وا راکایا

 ب ۱۷۸ هرابش

 ۱ , دن دنسپ یمن

 مجن رطاخب « نوتربار فیلک»
 آ یهتخاسجاننیمهب یملیف رت یلراچ رتکآ راک
 هتخانشدرم رگیزاب نیرتهب « نوسلن فلار»
 , دوشیم

 وناتفا بفغ تسا یلاوچ « یلراچ
 ۱ هک ساج و موصع رایسب یناور رع زا

 را رقشلایفا رطا ربقحتو رخسن دروم ملاد
 اروا یحارج كئزب هکنیا ات - دریگیم

 ] حیرستب یلراچ و دهدیع رارق لمع دروم
 یروژصیخشت هب هک - دوشیم یداع یمدآ
 , نوت ربار فیلک راک یبداکآ یاضعاو

 شفتیافبایا رب هلاسراهچولهچ رگیزاب نیا
 هک هتخاد یاهداعلاقوف تساح یلراچ

 نآ وب راکس یاهدزما ریاساب هیاقمرد

  دهدیم صساصتخا دوخن ار یرتشیب یاه

 لاسرترب رگیراب ناونعهبوا باختنا لاحرهب
 تساراکسا خیرات رد ردان تاقافتا هلمج زا

 هشید رتهكيدوویلاه یارب ؛ نوسنربار نوچ
 شون رادفرطرب اب زالوب و هداعلا قو

 ننچ تسلاوتیمن هزیاج نیا یادهاینح

 . دروایب هارمه هب وا یارب یتازایتما
 مچ یماگنه ۰ نوشتریار فیلک

 تفا سرد راکسا هقباس رد ار شزوریب

 ته دوخ دیدج ملیفرد یزان

 «نودروگ تور » یمبدق رگیزابود
 «یراس زور هچب» ملیفرد یزاب یارت

 نیرهب زیاوج هدنرب «نوتربلآكج» و
 یسورملیف دنوشیم مود شقت یارب رگیراب
 ملی نیرنهب هزیاج هدنرب حلصو كنج
 اکیرمآرد ملیف نیا دوئیم نابز یجراخ
 . دوب هدخ هداد شیامن یسیلگنا نابزب

 هزیاجیادهایا رب«پوه باد» یتقو

 ۱ یالاب هب «تلوخربنیج» یلاسنا تامدخ

 ۱ هس راضح « دوشیم هدناوخارف هنحص

 تاساحا زا را و دن ریذپیم !روا 7 ۷

 ۱ نیساواو - دشنکیم وا یارب یناوارف
 | ات راموسانکیم ادها «یراترام» هبار هزیاج

 نناتفاپرد هب قفوم هک .تسا یز نیلوا

 , دوشم هزناج

 فالخ رب هتحس تریدم لا نیارد

 هدشنهتخاذگ رفن كب هدهع هب رگید هتشذگ
 تا رگیزاب نیرت رادما زا نت هد هکلب دوب

 اش دا ریگیم هدهعب ار هفظو نیا امنیس

 وبولطب شیامن نویزیولت ناگدنلیب یارب
 . دنشاب هدرک مهارف ریذپلد

 ۰ لسار .دنیلزور «نفگ ریدبرگنسا»
 «هیناوبیندیس«رتسکنل ترب ۰ !رتانیس كنارف
 ؛ دوو یلاتان . ادناف نیچج ۰ ویتامرتلاو

 یناگر اس « لوراک ناباد و سبترک ین وت

 یالابهب راکسا نانسود ما تحل هک دنته

 ار همانرب .یارجاو تیربدمو دنوریهن
 . دن ریگیم هدهعن هنحص یوررد

 نلاس رد لاس نیارد راکسا مسارم
 نتفربذپ شیاجنگ هک یلجنآ سول تاشبادن

 هک - دوشیم ابرب دراد ار نامه ۰
 روبرع نلا- « نویپاچ رواگ» راکنا هب
 هدنرب هک دوب هدش هدامآ و نیلزت یوحن

 ۳۷ هحفس رد هیقب
 و و و ی تو رس تست

 بت ۳۱ هحفص ۲ امنیس هراتس



 ... ميهرد تاملک هقباسم #

 هاب جد !تمابق تخ

 ترخآ وتمایف زا تیحص اجنبارد لا
 زا یشحو + تسیب بایف تبحر تیوپو
 هاب .یعس اعتف .دیشاب هادی تباپ نا

 طولحم مهان , هتخیر يهرد ار الاب تاعلک

 یکب مان تاملک نیا یالبالرا و .دیلامن
 یلادرگراک هیمزرد هک ار .ناگشییرته زا
 دیروآ تسنب بیا هدوب فوم زین

 دیدن يو با هب فود اچ

 دبتسرعب ام یارب اردو حیحم یاهیاوج
 دیوخ هس رب هعرق مگ و

۰ ۰ 1 

 زاد ریه بیج
 ایهنید ار یزمآ عو همه دان 8

 یمردآهبار امش هکسبآ رج هب دیاهنفر شلابئدپ

 ودتان هدرک تیاده ( راک ریسحآ ملا

 آ نقاب یارب دونیم داجبا یبگر درس هچ
 | یسردآ چیه لابند انا رد , زا زیم نیا
 یسردآ نینچ كيب لاندب الماو دیدرگن

 زیرا ر باهلک. نیا .هیلامن یعم طتف دیورت

 بوحهچناچدیک ماعدا يهردو هدومن یر

 روکآ را یکی مات دیئآ رب راک نیا هدهخ زا
 دیهاوجتسدن ار اکیرمآ یامبس قفوم یاه
 اتمی ناروالد تعه اطخرد هک دروآ

 دو
 زاوجزا و سبوس اهیا ره 1, شال

 دوشممادها هعرق مکحن هک یرورو هو
 دنامن هدافسا

 ر _#
 اهسلاورا یک مانو ابیز هدنرپ - ؟ یلسیرپ سیوسسلا یناکیرمآ هنییرنهومدنناوخ تکرشاب یتحیرقآ و داش يبليفناوتع - ۱ ۰ نان زا یدادعت یماا ۷

 - رازابو هچوک نز ناگدنناوخ زا -۳ (هملک ود) ادتبا فرح یمودو مسج یلوا -یرداق جربا تک رشابنا ربا یامنیس زا يملیف ۳ ۱

 یاهسلیفناد رگ راک كچوک مان - رب نایم هار - نم یابیز یونابو درز سورزل ور یاهسلیف روتکآ كچوک مان - 4 راونساو هی بال ناحشح

 بم یرداف حربا هنخاس الاچ هنیسملیف هراتس كچوک ما - یگنرف دلدناویک یرتسکاخ لیوع طخ و نر تنه « بماکوم نکا تایی یلعقحم یا روثک
 و یفالت - نلوج سکام تکرش اب یملیفناوعنیبرودمیظنت نا ربا ویدار نیشیپ ناگدسناوخ زا یکی كچوک ما - نطو دنيا لار ميمع هرفرق سن یا

 . یلانب یروب تک رثاب ینایغهلادیع زا یملیف - یراوس روتوم .هجوت بلاجتاکرح اب یسیلپ یملیف - ینادرگرس نکاسیرفچ دستان مال یاقآ 8

 : قدومع یرتهیسنابابحل و - نهآ مار - لا رهت

 ۳۲ كالپ یکنم هچو#

 كچوک ما ۳ تسیناویه یادص شرارکت- ۲ یقیسوب هیمز - هععج ملیف رگیزابو بسعت ملیف نادرک راک كچوک مان -۱ نا ره نکاس یلامت فعآ یافآ دس
 داجبایچانامنرد هک یلماع بک یندش اپ هلک یندز - مامح رد فان لئاىو زا م هدشهدیرب پیچ - < الاب هرب تمهف هبتاوخ | تشدلارصف تاباخ لوا ناجیابرقآ کبایخ
 صسج- نون لب تکرشاب دوب یملیف نآ هتشگرب- ۸ یدجاس خرف تکرشاب هتشذگ لسنابناناوجدروخرب زایملیف -۷ دنکناجیه _ك دیالپ

 ۸ دو یملبف (اوحو .....) - ۱۳ هدز ربكيک -۱۱یرداق جرلا تکرش اب دوب یملیف (كت....) - ۱۰ ابورارد یدور سه رکذم| رپ یار ۰ :

 زوتکآ (تربره) لیماف - ۱۵ یماظن ملالع زا-۱6 دوو یسلاتا تک رشابیملیفناونع - ۱۳ هطساویب لوعفم تمالع .- نایکیچاخ یومان | تاتنجال راک - یوفم نابایخ و
 ناونع -۱۵ - ۱۸ هنشد ملیف نادرگر اکو تسراسلیماق - ۱۷ رثیارب لوپ تکرشابدوبیملیف شیرزاب ۱٩- هدزایآ - دیس لا ملیف ۳
 امشو نم - ۲۱ سقم یالطتفه و نامب هبئز و شکب یاهملیف روتکآ لیماف_-۰ وام .تبازولا :تکر قاب .یمایق | ج2 ی

 یاهزور زا .یکیرب ۰ تسا هوجوم هنبس

 همجا میرادا تاخاسرد هشحپ اب هسنراهج

۱ 1 ۳ 
 رسا اب رس و بو .هس سه

 ۹ هک احک ِ
 یاجت یلاوج ی یا > ٍا طمو یناسرهش زیزع هدن ۲

 هنخا رکن ال وا ؟ هب تقد 3 ملطس اراع نآ تفایرد زا هک مون

 ذفومناکش ۳ دان
 یقنام یهاسا + هینآ هراشرد [ل ناگشیپ رنهزا نت هت هی قفت یکدلآ ۷و

 پوش هریخ اینیس یایند

 ردع هکیلاح رد , دنتتس باش

 طتف دیتخانش ار اهنآ رگا . هتخذگ

 دمابو ههومن افتکا مادک ره مات

 حیعن هزباج هعرق مگکسات دییونب

 ترک
 اف
1 1 

 ز ون

4 
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 هد لیکشت تق ۱۷ زا دیلامرفیم ةتحالب

 امش . تس ازچم رگند تمق زا تسق وو
 ادحمهراار تمسف ۱۷ نیا یزع هدناوج

 را رهمه یولهب یروط ار اهلآ دیو دیک

 نیا . دیروآ تشدب یمطم لک #
 قفوم یاه هرهچ زا یکیب ققعم رو
 رستشب ار یگلاس لهچ زره هک تای

 رگا . تسایز و یسکس ناچه و هه
 ما و دشامن مهرس ار ریوصت دیدن رلوپ

 حبحمیاهاوج دیتفاب ار رظن درون هو
 دجرا یکی امش هک دشان . دیپوت اردو

 دیکاب ام زی هدر

 شعبح رف و هدنح رف مایا نیا رد (هرهشو یاس مارهت یلاو)ابج )اس

 وجو« فالتخا ۱۵ هدخ هیهن نادن نهن ؛ا كينكيپ و یدانتالیکشت زا هک یربوصت ود ردابا
 تادامره زا "نت راهچ . یراهب .فطلیا وهو تالیطصت و تا زوروت لصف ال

 دناهتومن رارقرد كيلكيب و كمك طاب زگید نادنمرته مثچ زا روت

 عهدناوح ام . تدمآ دوخب یراک یومازف و یراگنا لهس اب هلجع يوز زا هتک ثح

 دید رگ دنم رهن ام یزوروس زلاوج و ۰ دیتسر#

 یارس هدربل صخشم (*] ب۶ اب هدیاسار فالتخا هدزئاب یبا دسک یعم

 امنیس هراثس - ۱۷۸ هرامش -  ۳۳ هحفص

 ناتتسآا تسعف عزا



 هحمص هدنسون هپ رییدرس یافآ []

 شورسف هک هیراپب نازاسلیف و اهلین

 . دسیونپ مهار یجراخ یاهسلیف

 «ینالیمدباع نیه»

 شورف هب ییاهتسد ناکماهرییدرس
 كي هکنوچ تسا لکشم یجراخ یاهبنیف
 یفاب نارکا یور اهتدم یجراخ ملیف
 «نآ هه هب هتفه شورف ددپسرپ و دنادیم
 رد یلوق هکنآ یب . تسیل رسپم نامیارب
 رطن ات مينکيم شوک , میهدب هرابنیا
 , دوش هدروآ رب امش

 رس رد امش هک مسرپ مساوخیم []
 هکدیدوب هتشون شیپ هرامش دچ هلاقم

 هکنم اما تسا هدش ضرع دلچ یور دغاک
 ذضاک . دشن مریگتس یزیچ رییغت نیا ز
 دوب یلبق ذغاک نامه

 « یئاقا داهرف نا رهت»

 هزات ذغاک « بوخ تسود - ریبدرس
 تآ رد .مياهدرک یرادیرخدلجیور یارب
 هزانلغاک عونود زااه دلج یور مه هرامش

 یاهنغاک زا یرادقم نوچ . دو یمیدقو

 فرصم دیابیم هک دوب هدنام یقاب یمیدق

 عونزا اهدلج یور ینهب هکتنیا . دوخ
 ذغاک رگیدینحو « هلالگ» قارب ذغاک

 . دوب یتسفا تام

 ینم,لثم مراودپما رییدرم یافآ []
 رد ار یسرصخیاهباسح , تالجم زا

 قحب ار قح و . دینکن لاصا مودنارفر
 دیراپب راد

 «یناهبزوردمحا

 یاربام هک دیئاب نطم - رییدرس
 ما رتحا هنابصنم , ناهناگدنناوخ یارآ

 ناگ دیگر بدنوشیم باختنا هک اهنآ میلئاق
 ثایطا اشب ار نیا . دته ناگدنناوخ

 بیمشوک وکه راپرد شاهمه ارچ 00

 دییون
 دوش هتشون یلطم شمار هراب

۱ 1 

 ردمشاپ هدید نم رابکی هک دشن ؟
 رد ی

 ه:تسا یما ه تاپ ررم هحتس

 . شمار

 شریر

 هد . نیمیس»
 تیاعر امت ؛ر امش ران سم ریئدرس

 شوبراد زورون هرامخ رد . دوحن میها وح

 رد . دوب لوا ماقم كيزوم مودنارفر رت
 .تشاد میها وخ بلطم امتح مه شمار هراب

 رد .دیاب طقف امنیس هراتس هم []

 یجراخزا ًافطل . دشاپ ینارپا نادنمرص هراب

 ۱ دینکن پاپ بلطماع
 * ناداپآ .- هداز داهرف اضریع»

 ناهچ یادنیس «رابرد ردقنیا ارچ 0

 یاههرودلثم مراودیما ؟ دیزاد بلطم مک

 یجراضخ دش همجرت یاه هبحاسم ۰ میدق

 . ثیشاب هتشاد

 «نا رهن ین اب رق رظن ریک»

 - ۳۸ هحفصت [۲]
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 تر [2
 ساهرپ دهجا

 دیایمن ملدو تسا دیع هک فپح (2]

 تب یسا ار نایاقآ :

 مهاوخیمامشزا اما منک نیرفن ار اهناچ یهام
 هسک دینک قیوت ار اهنینزان نپا هک

 مودفهپ ار صلخم لدب ترسح هپات یهاع

 ۵۱۵ ۵ جاهاوج

 وگخساب
 ۱۵ ۵ ۵۱۵۵و

 تسا .فیقوت یکشزپ لئام یاهراپ ندومن

 و عولطردشوروخ یرخف یزاپ
 دوب رتهب امدافتعا هب , ولاح یافآ

 هک یناهملیف تیراس

 « یقوط تردپون رصان ؛ قیفر ظفاحادخ
 یحول ریمانر « یلپتو وکاک .- یمتاح یلع

 دیاهتناوخ

 ملیف تسیرانس . یمشاح ایرکز , هرکابنز دنروایبفیرتتاپ كت كي و دنراس نیزمدوخ

 تلهمیهامهک دوشنضرع ! ریقحنادند ریز
 هللااتنا , كراپم امش دیع : میوگی هک دادن

 یهو دشاب یدیع لوپ زارپ ناتیپج هک
 ادیروخپودیرحب شک یچ دوخنو دیورپ

 یاهملیف رب هوالع یلاوقت رسان ۱
 شی امنیسدنلبیاهملیف ؛ هتخاس هک یدنتس

 ۰ نارگید روضح رد شمارآ : زا دترابع
 هاتوکملیف نمسرد . نیرفن ؛ هدرک قداص
 یاهلاویتس زا هزیاج هدنرب وا «یناعرد

 تسا هدش یجراخ

 یزاسلی «رود ود نایم زا

 ظفاح ادع بخ همین دایرف ۰ نایکیچاخ
 وا دزمتس . ميدنسيم رتشیب ار نارهت

 . تسناموت رازه ٩۰ دودح

 راک یارب یثایمیک دزمتسد زا ۳
 رج یع اهنزوک ینادرک

 ناموت رازه ۱۲۰ ملیف نيا رد یزاپ یارب
 ۱ هدوب

 تسا هدشن هداد شیاهن

 یقوئودزمتسد

 یجراخ یاهروشک رد اهنزوگ

 «تنث راپ» نامرا ملیف نیتضن 4

 ب رازه ؛۰ دودح وا دزمتس . تشاد مان

 ملیه۰ دودح وا یاهملیف دادعت تناموت
 1 د وئیم

 ۱۲۰ هب یروهط یاهملیف دادمت .ه

 دوب ناموت رازه ۷۰ وا دزعتسد .دسرپم
 هسپ وتدوژ# ميامنيم ندیظفاح ادخ

 ۱ دیسرب ندروخ ینپریث

 یردیح رصا یافآ : ناجنز (ت
 هپار زورون ندیسر ارف « افطل ()

 میضاردوخ زا پجع» ۱ دیئوکی كيربت نم

 تاجیبرپش زیم هپ ندیسر یارب « نم

 هک مخساپیم هلجعاپ

 داقتعا هب شوک وک یرب نیرته -۱

 ويرادريژهارات يب . تسا هدوب ۷یب ردام
 دوب هدرک ینادرگ راک

 « نارورف « نز نارکیزاپ ۱ سا

 ؛ شوگوک ۰ شوروخ یرخف
 دناهتفرگ ساپس هزیاج

 _یمنارنوخو مش فیقوت تلع ۲

 ناونع رطاخب یئوجرهم تارپم اما هئاد

 امنیس هراتنب - ۱۷۸ هرامش

 سضنشیمن یامدریما کار ورک يا
 مهرتأترد یلیقع یضترم ۰ هلب ٩

 تسا هدرکر اک

 نیرته درک صخنم ناوتیمن -۷

 . دنتسه یناک هچ مود شقن نارگیزاب

 لک اشاد رد یزاب رطاخپ دیقم نمهپ الثم
 شقن رگ افیاوا اما تفرگ مود شقن ساپس
 تسمح مهاهمليف لوا

 !اهینی ریشغارسمودیمهمیسآ رس هزاجااب

 یمشاه قداص یاقآ : دهشم []

 یوس موریم همدقم یب روجنیمه ال

 ۱ ینامی جاوو جاهات ننیخساپ

 قیفر هس :اهملیف شورف - فلا
 ناموترازه ٩۰۰ یچتپ -ناموت رازه ۰
 واک - ناموت رازه ۷۲۰ ییراپ رد انلک
 ۱: ۷۵۰ ؛ كمدآ - ناموت رازه ۰

 ۱ یگب لیوحت ار
 دیف نادرکواک ۱

 وب یبلطم نثیمس

 ِ ۵۰ یلابئوف ومع .-۲

 ۲  .شورف

 ۷ مقتیب هدب هژاچا ۳

 ههیوئو رهچوتمو یرداق !ارچ هکنیا زا

 مرا پا دنوشيمن

 > یرداف جرب

 تیلاعف ًامنیس رد هک دوش

 7 یمرس میورب هژاجااپ

 ؛ نارهت ال
 ه«ءوسعم هب هکنیا زا شدنلوا [7

 ۱ 2 و دیاهداد كنج نالعا هدازیلق

 دوگ وک رادفرط

 اپ ورسخ یاقآ

 نیر تخسرس

 الاماک سلخم ام 1

 1 و
 ۰ فرط موریم یهانگیب زارب

 هتس مریصقت یب

 فرط موریم ميوخب متسا وخیم دیشخبهب ۰

 اهخساپ

 ونع ینادیم هک وت ۱

 . پاپ نز هدنناوخ

 هدزیس یخوش

 دراونوباک لآ
 دوشبم

 ؛سکع نیا ندیداب هک دینک رواب [7

 هدومنلیمو فیج ینیریش دیع مایا رد هچره
 هدیتکب ار شام ! دمآ رد مغامد زا مدوب

 یاهتالکشندیوج لوغثم هک نانچبه صلح
 هبمشچ اج هبه زا ربخ ین منو یدودو

 هدنناوخ یحایر یضترم یاقآ سکع نیئزا
 ! دخرهز مناهدب تالکش الصا , داتفا هلجع

 خیم ار صلخم نانچ ینوباکلآ تست نیا
 یاههنکس هب جیلم هتکس هرتف كي هک دوعن |

 م دیوگب تسی یکی ۱ دش هفاضا میلبق
 :! شوخ ٩ یاهتفرگوت هک تمژ دن مهنیا رخآ ناخ 1

 «اخیینامخا لاس رخآات یودفو دش تلعرب وگخباپ فیعن بلق لاح هب مهر ۶
 دش دها وخت هدیچ رب بتشهب نیمز رتم دنچ سکع نیااب هک نکب

 . میوگیم یسرم یحایر ناخ هکسب ۱ دوعن دوخ مساب روفلایف ار اره]
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 ۳ شا ۷
 ۳۸ سکعنیا یاهامت مدوب

 یقآ رمفامل زا هر ۱!

 ت

4 



 یالاحامر دمحم یافا : ناهنصا 0

 رک ردفنا دی مایا نیارد دیال []
 اجیامه صاحم ! مخپ یچ هن

 !یسرمودره سپ ملوحنم مدوح زا ینارهنپپ

 یمنیه یل ران هب نیلپاچ یلراچ
 یناهرگ راک هک یلیف نرخ

 هک تئاد مان كنک كم را یتک هوس

 . دشاد یزاپ نآرد نرولایپوس و ودارب
 رهرلومتروایلو یناواک اایلیل +

 نر زاس ملیفود نیا . دنتسح یلایلاتا رم
 حرطم يما + ناهچ یابنیس رد نوت ارم
 مياهديدارپش نابهگن یناواک زا . دنراب
 هتکمک و لکشوح تمه رلومنروایل زاو
 . دیاهدمآرد شيامن هب نارهت هراونتجرت

 هطوت - كاکچیه راک نیرخآ چ

 مدرم درس لابقتسااپ ایوگ - یکاوناح
 . تسا هدش وریور یجراخ نیدقتسو

 جانیب ناطلس هک + لبیک كرالک ب4 ۲

 هفرداب رپملیفاب تنرگ بقل دوویلاه تحو
 . دیسر ترهش جو

 اونازاک ۰ ینیللف هتخام نیوخآ 6

 ؛ وگنات نیرخآ ملیف نادرکراک -
 ویچاک وب نادرگ راک وتسا یچولوتیودرارم
 . دوب یچویروک ۰

 علاط نادرکراک ؛ رناددراچیر -۷

 .تسا ینویزیولت نارک راک كي + ی
 . العا درف ینیریش هرضکی علب نض

 ۱ میوکيم دورنب

 ینالیم دباع نیسح یاقآ 2
 ريم ثايرس یلاعبانجو هدنب شاک [ل

 نمومیتشنیم هویمو لیچآو ینیریغ رام
 بجعرسپ »ا یدرکیم اثابت وتو مروخیع

 یی ۰ «رهچرهب . * ۱ نما هشیپ عج

 شوخاهزور نیارد مزاودیما ۰ ترور
 !یاهتخابتفم یشابن رکا هک یشاب مرخو

 د امنیس نتخاس یارپ منادینن

 . تشاد هیامرس دیاپ ردقچ نارهت
 ردقنادیاب هیامرس نیا یاهرفس هک ملادیم

 ادوربيیگ ترس یناوخیح یتقو هگ
 یاهدربماهک یئاهملیف منکیم رکف -۲

 ایوگ هتبلا . ذوش هداد شیامن ان

 دراد یتانالتخا رونم تومارا
 ميهاوختپا یار تالوصحم تیل

 سا

 یهلادسا تمعن یاقآ : هاشنامرک[7]

 «!متنگ بیغتبمشچ» .تسا راهب []
 یندروخزارپ اه هناخ یوت و اهزیم ی

 هنالوگنش ! ملوگنش یلیخ هکتشیا «

 زاغ [زونه اهیمخز یرادربملیف -۱

 اب زیرپت دیمل ینامنیس هورگ (2
 نیمتشهنتخاس رهشنیا ناناوج خاک كمك
 دراد مان هماگتسیا» هک ار هورگ نیا ملیف
 ۸ ءاتوک ملیف نیا . تل هدناسر رخآهب
 قناصهزا یهاتوک هصق سالرب یرتمیلیم
 راک و رادربملیف هک هدش هتخاس « كبوچ

 . میشاپ هتشاد هحم تشپ سکع هک هدش

 هب : دیعع نمهب یراب نیرتهب -۲
 هت تسا هدوب لکا شاد ملیف رد امیاغتعا

 . ترک مع ساپس نارد یزاب رطاخب

 تشاد ميهاوح وکتمک وااب ۳

 - طسو ولپات نینچمه

 سس نفیعم نسهب هب ار امش مزاس 4

 ساسرمیهاوخ یرداق جریاو قونو رهچوس
 .دریسا موریمو متکیم یطاح ادخ

 ۱ متکرد كيفارت یوت ار

 نایراتفا نیرین ماح [ر

 سرب نم زا ؛ مناخ نیریش []

 شوت وک ناراددرطرگیدوامش دیونشیم هتسکش
 و دینک زاب پولک شوک وک مسا هب یبولک
 دین ب فی شوگ ون هرایرد و دییتپيه

 یحام نارادتسود اپ و موریم مه سلخم
 اپ تپاقرهپ و منکيمزاپ ار پولک یحام ,ناچ

 هسپ دیع تپساسپ هکسپ» | مزیخیم رپ امش
 «! مکیم ناینح مراد ماهدرک هلمح اهزیم

 یرادربملیل تنو هچ تسین مولعم
 . دوشیم زاغآ بش هادتعارب

 ناموننویلیمگیدودح اتیب شورف --۲

 ار شوکوک یمسیدق یاهگنهآ ۳
 دین امنیرادیرخ ناشورف تساک زا دیناونیم

 .تنادمیهاوخ وگتفک شوگوک اپ 4

 شوک وگ نارادتسودیل احشوخ شضحم نیشرد
 وا زا طسو ولپات زورون هژیو هرامشرد
 . .ميتشاد

 حس هعانرپ زاوا .مينکيمن رکف هم

 هتفهود یکی هتبلا « دئاپ هتفر راک همیج

 هوپ

 . دوب یلاخ شیاج

 دیرادنیلاوس نوچ . مرادن ییاوج رگید
 ۱ مسرمیم سپ

 داون دانق كنشوه

 . دشابیم « راودیما دمحا » نآ نادرک

 . تسا ولگب یلق دشرا ملیف رگیزاب
 نا هک تسا راونیما امنیس هراتس

 شیپ رد راکتشپاب هک یهار رد ناتسود
 . دنشاب قفوم . دناهفرگ

 مریکیم ماقتبا امش را صلخم الاح (]

 وه زاوحا و تمهار رد ناتب*ت نوچ

 زاامش هک روجنامح ۱ دونیم عاد هروث
 دیدرک قتع نارهن ناتمز رد یون ندیررل

 من اش ندرک قرع زا مه پاجیا
 دپمیسریع ميرنکپ هک یحوت زا

 :اهیاوجاماوا ميروخب یبیریش و ميورب هخنیآ
 رتدوز هلجم هک مينکيم یمس سا

 . دصرپ ناتسپ

 ۱ دیایمن

 یایاده ینک هعرق رد تکرش یارب - ۲
 هصان هلحم یایاده «ریاد هب , یرورون

 , دیس ونپ

 لهحا یناوریا فسوپ هک مرپخیب ۳

 نارکا رد دوشیم دراو اهدا -4

 دش هداد شامن ریاپما امنیسرد « لوا

 هیهت مه ملیف یرداق جریا هلب م
 تسنب«توبکنعرات :هلمج زا . تسا هدومن
 بلا كسب نیشنرب,. رگهد ملیف دنچو

 دنکیم یراوس روتوم اهملیف رد شدوخ

 نایسودرف زورهب یاقآ : یررهث [ل

 هک مدنبیم ار ملیدنپوراپ مراد ال
 ۱ مک قثع یکلاو ارحصو تشد هب منزپ

 : هک مسرعیم هلجع اپ هکتسپآ

 . تسنارهت دلوتم نیعم نمهپ ۱
 یم ار اهملیف یبرض یاهکنهآ زا یضعپوا
 هدنناوخدنیونیماهملیفرد هکتسیا . دناوخ

 .تسادیفم نمهب وا یلسا مسا . دیقم نمهب

 دیممناودراونژیب شناردارب هلب -۲
 ءونیوپ . دنراد یرتاع یاهتیلاعف ودرح
 رتا صختم یاح هرهچ زا هک دیفد نژیب

 , تسا

 دره ۶ هی 1نهفووم ج
 رسیق ملیف اپ راپ نیتضن وا , تسا ناموت
 هتفرگ سابس هزیاج رابکی , تفای هارامنیسب

 ,لکآ شاد رب یزاب رطاخب

 هات وک یاهخساپ

 و ب ۵
 نا ره []

 ینارث وسیف و ینارت و []

 ياپونحسا تاحفس رب ؟ز یرناث

 ی هر اصز تسس یافاآ

 م بس منیفرن ینربو رورهب یرتا
 + ه.!سلح شادرگ راث هن هتناد یراب

 نم برورهپ ار سیف نیا لوا شه . دوب
 تشاد

 متن رصان یافآ : لباب [7

 هرن-باوجو یاهداتسم همان رکاا]
 هو رهچوس " تساهلاوس عرب ,رض احب

 بس ساقوئتو رورهب هن - ینوئو دوره

 رهچرسونیهرفندتنیرایمه .تلع ۰. هزانن
 ساه هدننک هیهن تساوخ مدع قولو

 مروصم قوتو دلم یرتآ چرت

 یتشوک یافآ (2
 وونرارب دیاهتساوح هک یتالجم []

 هدس لطا ریمت لار 6۰ ۰ تسا دوجوم

 دوسییند سردا . ميزاد لاسزاات دیتسرعپ
 دییوب همان یاپ مهار

 ینرص یلع یاقآ :نارهت []
 یایسموسارفررد تکرخ یار [ل

 ر هنجم یاهپوک دیاپیم امتح

 یسلومصم یا دعا یور هک یماسا یمپ
 یص رد .درادن رابنعا دشاپ هدخ هتشون

 دیش رب

 راس یمن دهم دیعس تخم لوا یتقن

 عتبا ۱ 5 دیار نایب« هی

 ماهدیس ار رکپد یاهشیف . دوپ یرداق
 . تردعماپ

 یسه سابع ياها : داره []
 هب اهج.یسرهعپهت .یاز تره ات

 دس دهاوج روطم تما هب

 یرعم نیدلازعم یافآ : زاریغ آن
 رسدارا یاسیس هل مينکيمن رکع [ل

 هناپهتحاد یشرومآ یاهمالک + اهناتسرهش

 وجوسرپ هراب نیا رد رتنیب نانیمطا یارپ
 . درک ميحاوح

 : یوبا دبک []

 . نشوج
 تک بلاج تیاهلودج رکا 1

 ییهد سردا را . تاعیاس هریاد هپ تسرمپ

 مربخ یب یاس اسز

 نایناسر یلع یاقآ : جرک ([7ت
 هک تسا یسک , یرادربملیف ریدم [ل

 زام .دنکيمیربحر ار نارادربلیف «ورک

 راذب سرود هنچ تنکمم هنحم كيرب
 و اهنییرون یاج یرادربملیف ریدم , دور

 مع مودنارفر . دنکیم صخنم ار اههیواز
 عص نیمرف زا میراد هک ینکیم هظحالم

 , .تشاد میهاوخ طسو ولپات

 ینارهس یقت دمحم یاقآ : نارهت []
 موس شقن یماح ملیف رد كيب

 ملیفرت كيب رنپ ایآ هک مناديمن . تشادن
 اند رود ملیفرد ۰ هناپ درک یژاپ رجنس
 یفوئوزورهپ هدهمب لوا شقن یلاغبیجاپ
 ار ملی نیا ناگشییرنه دزمتسد . دوب
 نامز تدم شاهی زا نوچ . مناديمن
 و ناعارمح ملیفرم . تساهتثذک یزارد
 ءاردمسنایم لوا شقن تیصخشاب یاقآود
 . تلا هد میشه كييو

 مر تحت یافآ

 اعلبس هراتس - ۱۷۸ هرابش - ۳۵ هحفص (7]



 . (هیق) نیرتشو رفرپ

 نا رجبی تسنا وندها وطن , دوخ ساخ یاه
 ینسج یاهملیف , درب راک یتجار هبار
 یشفاک ناخ تیمک ناجنآ مهروتک نا
 + دل ریگب ار نابز نیا یولج هک تن

 ت

 بو هه تشس

 !پلقت ! پلقن ! بلعت #۴

 یکی«بلقن لثم ت » مدیف ارهعا [2
 هتخاس) زلو سروا نیرخآ هتخاسود را
 هبامنهس قیاس هنیان (داب یونآرد : رکید
 «غورد» رسارس هک ملیف نیا. دمآربش مان
 یبلقت یاهزیچ زا رب ناتساد نتم قبطو
 نیارنصرد ار شاءدنرزاب هنافساتع , .تسا

 ۱ هحدیم نان اع «یبلقت» تسیل

 هک دوب یدارفا زا زلو نسروا

 هدیتکارقهق هپ یلو تشاد یبوخ عورش
 + مینیب یم ملیف نيا ردوا زا هچنآ هدش
 ربظسن وا هتشذگ تارطاخ ندرک ءرفرق

 نامهناح هب زین ار اهنپا رکا هک تسا
 ملیف- یلقت - یاه زیچ و « اهغوردد
 بوپنهاوختسرد هک - ميراذگب رشاح
 هادمتسا نفر تم زا هک تل تقونآ

 . مياهدرک هدهاتم هنیع هب ار «زلونسروا»
 .دشاپ ,ينن اوتحم رد هکنآ یاجب وا ملیف
 ۱ تل رثحم یناکعرب

 یکینکترظنزاءراومه وا یاهملیف هتلا
 سرادمردهک «نیکیرهشمع» نامه هژیوپ
 بیم سیردت سرد ناوسب اکیرعآ یلاتیس

 «تسیندیدیاهکینکت و اهتعیب زا ولمم ؛ دوش
 هب هچنآ « بلقت لثم ت» ملیف نيآ رب یلو
 زین یکینکت رظن زا یتح ۰ هروخیم مشچ
 زاون مشچ یساکف یرم ككیو تست یوق
 نسروا .درادنیرادرب ملیف هب یطر هک تا
 .تسا هتخاس ار دوخ یاهن راکعاش + لو

 یلاکیرمآ ی اهنسكيزایرادید "
ّ. 

 نیازایکی هب یملیف ندید یار [0 ۱
 زنکر سم امض هک رهش ,نيلاب یاهامنیم
 اجنآرد مهوکيسنارفنا-ینابح و یداصتقا

 , مدوب هفر دراد رارق ِ

 هناخکنراندآ اپ ساپف رد اس ینا ها

 یمومع تلا ون رواجم و «راب» كي تشپهک
 هرادگ كول ناز» ملیفو تشاد رارف لحم

 ! تملنع و هوکش رظن زا ۰ دادم داش ار

 ندیدهب هک یمدرم ضیا , دوب سایق لپاق
 تهابن نیرتکچوک مهاب دندوبدمآ ملیق
 . اهنلاس لییق ییارد ؛ اچنپا . .دنشادن

 یرب یارب هک دنکیم عاهنجا یمدرم
 اب و دنرادنیباج دوخ بشو زور . ددرک

 مامت ؛ دنرخیم تفو لوا حبص هک یعیلب

 -یمیرپم اوه یفیتک و یکیرات رد ادزود
 هک دتسه یدارفا نیرخآ ابلاغ و دنک
 یریموحن ! دنکیح كرت ار اهلاب_نلا

 حرشپ الوصم یلالولع تاعاس نیا ددرک
 ما رمهب ویدار امت اهتسوهایس : تسارنز

 یادصع ملیف شیانن ماگنه رگا و دنراد
 درخ باصعا یاه هبر ات دنکت دشلب !رثآ ۱

 زاار هیقب ناتدوخب صوصخم یتسوم یک

۱ 

 املسس هزاتس - ۱۷۸ هرامش ب ۳ .هحفص

 و

 رادست تکاپ كي امج : دکن ردپ هروک
 یندروخزیرودرح مافاو عاونا « ینغاک
 و دنرزاد تسدپ ؛ دنکیم له اهلآ ردار
 س انایها س رابکی عیرکپ ره زین پلغا
 یاه زایو «ا نژپکا » ارگ یارب

 . دنوریم نوریپ هب رگپد یصحت
 هک سا هارمه ینان , اجنیاات هتبلا

 هتخ ملیف ندز دید طرف زا ییادخ هدب
 اریزا دشاب هدادن حیجرن ار پاوخو هد
 وا فویوروخ راجها یادصاب تروصنآ رد
 هک تین مه ینکوب دمآ رنک دونیمن
 هدهعب ار دارفا نیا ندرک رادپ تیلوسم

 نینهنایچانامت زا مادکچیه . دشاب شاد
 هک یتاهبلیف حون اب صوصخب , یناهامنیس
 : دیآيم رد شیامسب نکاما لیبق نیارد

 رسگا یلو « دنرادن نیا زا شیب یراظتنا
 ردبوخ هاگآ دوخا یملیف قاقتا یورزا

 یلعیارغاب ۰ دیآررد شیامش اه امیس نا
 ۱ تفر شحرش هک دش دیهاوخ وریور

۲0 

 مارگ طابترا یا رب یعا رتخا

 !نویزیولت و نک نرمسج لی هراز < طح
 هس یاهژت عارتخا + مع یایند]

 ویدیو شنان ذک تا هدرک یقفرمم نایناهج
 نیاراک . تسا «ویدپو» هحضص اب «كسید

 قاجب * رفارگاتامیس نکیرمآ» هبوپ
 یلاثک حرت هراوشج یاهملیف هب نتخادرپ

 تشیهنوگنچ هکنپاو زاریغ هب رفس زا هداد
 وتفرگ رارق « اهراتات یارجم» نییرود

 ار ملیف زا هتحص كي یرادریلیف تداعت
 زایرگسید تافراعت نیچمهب ودرکادیپ
 اب : نولقوب و غرمو یروخولپ سلاجم
 رشحمیلا ذپ رد یلاریا یاقآ نآ هک نیا
 ...درادن ریظن یئاریا یاقآ نیا « تا

 تربره»یاقآملقس ملق نیا مدییهتن هتنیو
 یالبو ترپ عباقو ماعت ارچ - « سال
 شاهدنناوخ «ضرع» هب ار هراوننج

 هراوشچ هک بللطم _لصا رگم , هدناسر

 ۱ ... دوبن هنوگچ و دوب هنوگچ

 بت ین هک مدیسر هچیتن نیا هب هدنب

 هراوشج هب لاسره ار ناشیا تسیل تهج
 هک ناثیا كلراب ملق و دنکیم توحد
 یک - نه مه ییاذک هبرشل رییدرم
 ناوجدقننم دیر سکر لئعلایف - هیقب لثع

 تدتب ار لیق لاس هراونشچ هک یلاکیرمآ
 ۱ دشيم جراخ طخ زا - دییوک

 لوف رویزم هلاقم رد ناثبا لاحرهب

 فی رشت ناریا هب مه دعب لاس هک دناهداد
 ؟ دنروایب

 ات

 یراتفرگ و شوبراد ریزه #۶

 ٍ ماقرا سا تسا نویریولت هب طوبرم هک عارتخا

 ار ییامتیس یاهملیف و اه همانرب هک تسا
 هدرک طی یتیسوم هباتع یاه هنحح یور

 دتن اممارک ءاکتسد یور ارنآ یتقو هکیروطب

 ار همانرب امیقتم ناوتیم , دنهدب رارق
 مقاو رد دومن هدهانم نرپزیولت هحعص زا
 هدنناوخنالفیتیسوم سنینش یاجب زاپ نیا
 .درک هنهاثم زین اروا ریوصت ناوتیم

 زونه هک زیگنا تفکش عارتخا نیا
 نایایزالقات ار شراظتا و هدماين رازاپهپ

 ۰۰۰تسیفهب ؛ دنشکیم یحیص یراچ لاس
 هدجیهات هد م شیامن هاتسب یارب رالد
 تفر دهاوخ شورعب هحفس ره یارپرالد
 یناپمک «وپدیو هحفص » هدنزاسو عرتخع

 هک تسا ۲ .یس .رآ یلکر پ هم بورس

 كيرش راک نیا رد رگید یناپمک دچ ۱
 زاونتیمها ؛قوف غارتخا هکنپا رد . ثسا

 یکش ۰ درک دهاوخ یغلم ار ویدیو یا

 دیدجهاگتسد نیا ایآ دید دیاپ یلو . تسین
 !؟دتخردب رازایرد تناون دهاوخ «.الولا

 ضرعع رد نارهت هراونشج #

 ! داقتن

 لاسما . هتننگ یاهلاس فالخ رز

 ملیفیناهج هرا وشج» هب یلاکیرمآ تایرشن

 زا . .دندرکن یهجوت نادنچ « نارهت
 ار تیمها یب ولو ربخ ره هک «یتیارو»

 طوبرم شناراک رفلا تسدو امنیس هب
 هایلقتم فراعت زیئو دنکیم پاچ « دوشیم
 هک «رفارگامنیس نگنرمآ» هیرش

 ءراونشچ نوماریپ ثح هبادا رد []
 اب < شویزاد ریژح » یراتفرگ , نارهت
 ادهمنب كي « هلاقم رد هنش رکد ماقرا

 ناتمز) «یلتراوک ملیف» ریخا همالصف رد
 هراوشج» هراپدن ( ٩6 هحفس , ۷
 !دوب رت ییاثامت همه زا « مراهچ

 «کءهدرک شضارتعا شویراد ریزه

 اهاسیسدا دعتءزاپرد حبحص ماقرا یاجب ارچ

 : اهملیف دادمتو اهیلدنص دادمت
 اجیژاتمو هدوب ترپ شاوح روبزم هلجم

 شیامنیاهامیسیاهیلدنسدادعت دیونپ هکنآ
 دوم ۳۲۸رگ۰ هراوشج یاهملیف هدنهد

 هدننا وخهدنپیارپ هک هدوب ۱۰۸۰۰۰ هتشول

 همانلصف هدنیون هک درادن یناذنچ تیمعا
 هچنآ | هناپ هتشون یحم ار ماقرا یئاذک

 واهملیف هرابرد وا شراکن ررط تسا مهم
 هزاب نيا زدوا هیرظن ءراولثج یرازگرب

 اهیلدنص دادمت مدآ نیا رکا الاح . تا
 مهم ۰ دشاب هتشونن تسرد ضرقپ مه ار

 تسا«تیمک زا رترب «تیفیک» هک تین

 رابره نارهت هراوننج ناکدنک رارگ رب

 دنیازفیپ (تیمک) «دادمت» رب دناهدرک یمس
 یی کردم تفاورب شیاجنک زا ءاگ هک

 دادعت ۰ اهملیف دادعت : تسا جراخ ۰ شا

 ..اهیلدتص دادمت ؛ اهمنآ دادیت + اسان
 ندخ هچايتمد یلو تین دب اهنیا . «ریفو

 نالف ار اه يلدنص دادعت ارچ هکنیا یارب
 زا . تون تسرد هتشگرب تخم هدتیون
 !دناهنفرگ «یم» یبوک هک تساهفرح نا

 ماعت 7

 تستی و

 سس سس ی ید نام نیا 6 لاسما ؛ ميرذگب

  یرجخ نارهت مجنب هراونشج زا
 جو مه هیرظن دنیا . تسا
 بکس : ترسو - لبق یاهاشب سابق

 ناتیاه هلاقم یتفو هک .دندوب هحو

 اتم ! دشیمل .دیاع یتسردزیچ یدناوخیم

 (هیقب ۱ هنحص تشپ

 رم لایرسرب هک تنکح ابر دف مت
 ان سیب هویب 1 راک » حراج رب ۷

 سو رم 1 راکتساوخ احدص نون تسا ملی

ِ 

 تا :هدرک ادیب یورق

 یحیلم .دنخبلاپ یر لا
 , بس ناخریتکساو !زریم

 ۱ تسا

«_ 

 رایرس شیامن ال
 ءام تشهپیدرا رخاوآ ۲

 نی یرادربملیف هکنپا رخآ
 ِ رادربملیف یرواجم ار

 . و طعبش ادم زیننآیادصودوشیم
 : . ددرگیم
 وسرپ رگ افیاو رتانت هقباساپ

 هر نیا د د امتح هک تشاد رارسا
 :ریزع ردارب اپ ار ناثیا مهنک
 امف امتیس رد هک یمادلا

 ۱ مبریگت

 لایرس
 اسأپ

 او همئاخ رد
 ۳ ءادنایش یو ِب

 ,راتس ناگدنناوخ عاللطاب همناخرد 0 

 كم ریراد ميمستت ام هک ميناسريم امنیس

 كرد ار «لوادرم» لایرس نادنمرته
 1 0  هلجم ناگدننا وخ اب یعجهتسد

 تفگ نا رد دنهاوخیم هک یناک . مینک

 هننهفرف دننک تک ر ش یههجهتسد یوگو

 سن زات .دننک علطم ارام همان هلیسون هدنیآ

 دونشوتفگ و ثحل هلج رد ار اهنآ تکرش
 مسهدب «ژوا لایرس نادمرتهاد
 ربا رد ناگدننک تک ر ش مان

 ۵ رم

 هدر از هاصخج

 دوبن میها وخ مالعا هدنیآ هرامش
 دنک دیق دوخ یاه هما یور

 :تنگ و تحب هجرت تک رثآ هب طوبرم ۳
 لاب ن نادعره اب دوش

 ) همقب) اهر راشا

 هک یجراخ یاهنایزو تایندا یلاع

 سود رشب ریو رب یهنشون «فاب ریجنزژ ومع»

 ددوب هدروآ هحص هب مه یرایمه اب ار
 شیانبروشورب ردو دوب ناشا نیتسخت راک

 رههتلادص هک دوب هدعآ هراثا اهناصقتهب
 بفصص هءدنک هیجوت دنا وتیمنیضا رتعاهنوگ

 ِ هنسه هک اچنآ زا . اما دشاب

 رب یاهندروخلد نوخ و میاهداهن
 نیرد اهنت ميراذگیم تمرح ار

 هتکن رس زا هن میروایم یاهراثا
 د رگا روناب ییزاب : هکنیا نآ
 رتعک ؛هرورما دشان اه تعقوم و هنحع

 !هرا ولح مدآ اب . درادن یشزرا

 شوجو بنجاباک ی یو دناشن یاهثوگ ار
 بش ایوا یگناوید تئاداو شیالقتو
 تک رحندروآ مهیا رف یا رد : هکاب . درک

 گیادل هحوت یاهدمآ و تفر . هنحصرد

 الدرف راک ی ینادرگرس هکنآزج , ناوگنزاب
 کرگبد لصاح ,دنابامنب نتماب هلباقم ردار

 . هکان . درادن

 .  لاحتیات
 ناوتم .تس یراح اههچب نوح

 ۷ یاهراک ات تخاد یراودما + نآ

 ابكشق دیبا دنک ها را ی رتهتحپ

 اه هچبو

۰ 

۹ 

 سلاح

 نا وسم

 *) رنات هب ةدع نوج

 لا رک هب

 و

 تك /



 یتوافع تابرظن اب دیارچ دهن
 یدعتم زایکپ ی . هانکیم ,

 اما - دنادیم هزان یاوه زا

 (هرخسم رتسخد) هدسیارتسا اریر
 :شقت یارب دره رگیزاب نیرتهب [7
 نوستربلآكچ
 شعن یارب ز رگیزاب نیرته []

 (یرامزورهچب) - نودروگ تب
 لوراک رس :لاسنادرگر اک نیرتهب ۲

 (دویلوا) ۳

 (هیقب) تارادربریوصت
 .تسا هدوب ناموت رازه هاجپ

 یناسسز یگنلگ تباب نا زا وا بوک,

 نیرتگرزب راک ماگسهرد لمح یدازآ*

 ملیف و نیمه یاربو . سا ن
 یهنحاس«ینسح» و "ینوچیاهرسل

 زا نم یاهراک" نیرته زا بیرقر
 مع دوجواب ملیف ودْبا رد .

 داوس تدوب دودحم ٍو روفو دحب مو"

 راک دنچ رهیدروآ تسدبیبوجیاهدب ۱
 هتییرنه اب راکزا رتلکتم بتارمهب

 دوخیهفیظو هب هتیب رنه نوچ

 هعتا یزیچ نیروی« تور #

 تیمها نآ هب یرادرپ ریوصت رد

 شایرازان یاهملیف رد دنچ زا 7

  دک هبرجت !رتآ دیاب هک
 یاهملف كلوتو كرد ناکمالا

 هدنارتون بار شزکف نیا

 مای رج همه قو هو

 ارنانیس كانارف

 مشچ . دشابن نشور هیاس رگا .دوچ . تسا
 دوشیمرود رظن زا قمعو « دنیبیمن ار ملیف
 یم راظنب كنرکیو مهب هدیبسچ ریچهههو
 روس زا هاگچیهوا : لیلد نیمههب . دیآ
 یاران وریگنادرد یاه هحصرد زچب تخت

 . دنکبمن هدافتسا هدننک

 نییرود ۰ اهیرادرب ریوصت یبرد »
 یکی مگارفاید هکیلاحرد . دخرچیه برم
 مدع ۰ هلسمنیا . نسین هدش میظنتو تسا

 یاصفزا ار رادرب ریوصت كي یفاک تخاش
 . دناسریم شلیف

 ككيهکتسا یرازبا زا « جنس رونهو
 ددمنآ زا كاکمالایتح دیاب رادرب ریوصت

 رو فیفخ یاه هرد . مشچ نوچ , دریگب
 و یتدسکن دیایو ؛ دهدیمن صیخشت !ر
 «...د رک لصاحقنرط نیا زا ار رو یگنرکی

 جنپ ینوبزیولن لایرس كي یناخ زا

 اجونایلوج
 یامتیس اید رسارسرد دنچره امیس

 ار اهملیف نارگیزاب رثکاو تسا یاهلادرم
 هثیمهنزدوجو اما : دیهدیم لیکش دادرم

 یتیابدزدوچو امنیسرد . تسا درم لمکم
 یور هک ار هچنآ و دشاب درم هدنک لماک

 دشابندیدو لوبف لباف دهدیم هنارا هنرب
 هراسنز كي یاه تیصاح مامن نم

 ۰ ماهدسد رولبان تبازیلا دوجو رد ار

 ار یدرم رگیزاب ره ما ۰ شمان هکینز
 یلابیزرطاخب .نیاو دهدیم رارف عاهشلاتحت
 زا . تساوا یرگیزاب تردقو هداعلاوراح

 یعفاو هراس كي رولبا تبازیلا نم رس
 تساهتسلاوت اهنیس رد هشیپرته رتمک و تسا
 لآهدیاهراس وا نم یارب . دسرب وا هیاپ

 . تسا امنیس یتشاد ,تسودو

 نمفوه نیتساد 4۷ رد ار هعفب لابندب ناونع تحت یتمسق
 راک لصاح سلوا هک دبد منهاوخ نوب زی ولت

 تسا یرنم یلسع هدزلات سرود اب و

 . دراد همادا []

 (هیقب) لآهدیا نز
 وا روصح یلو ۰ دنک ادیپ همتاخ سکسب

 همه متفايرد هک دون هدننک هریخ ناچنآ

 وا لیاقمرد ۰ ماهدید یگدنررد ینابز

 هب شیئابیز كمکب وا . درادن یاهولج

 درک ادیپ دوز ار دوح اما : فاب هار امنیس
 هک تر ثكي لماک تیاهیرد تسا یبز كیاو
 كس ۰ تسود كي یدرم ره یارب دناوتب
 . دناب هفوتعم كيو رسه

 نیمجنپ هکیدرم یارب
 اب دوخ رم لوطردو دهیم رن تشبار

 و یزابمه یهوبنا و دایز رایسب ناگراس
 یلکشمراک یکی باختننا ۰ تسا هدوب رتبه

 بمدششیاسنرلایفو نم رب یلو . تسا

 .تساامنیس ریخا یاهلاس نز هشیپرنه نیر
 یتواینتدو رورعمو ربکتم لوا دروخربرد

 یتشادتسود یساشیم اروا یتفو اما

 ردیزابنامژ زا نم ؛ تا زیمآ تبحبو

 ردشراک نیلوا هک ناگدنمک هنافا ملیف
 یلانخآ ,نياو مدخ اشآ وا ۵ دوب اکیرمآ
 هک دش لدبم یراد هنبرو قیمع یتسودب

 هک تاهوگنامهزوه اهل تشذگ" زادعب
 تساامیسلماک نز كي ایفوس . هدوب ادنبارد
 شرپلپا ناباپ تیباذجوناثخرد یزابابهع

 تزاناگراتس ربا نایمرد نم یارب هتیه
 0 + تا هتخاد یرگید یاج

 دووتسبا تنیلک
 یلاییزیاراد یتسیابهراتس نز نم رظن

 تلخ دوخب ار "همه دناون هک دشاب یضاح

 دوخب یناهت رد ار یجناخامت زکفو ریس

 نسمرظفن زا شلو لئوکار . دراد فوم
 تسا یتیعقوم نینجو یلاببیز نیچ یاراد
 رهالماگه شذوجو همه هک ثبا یاهراتت

 نیا و تسا شنآ منی هدرپ یور ندخ
 .دنکیم لقتنم رگاخامتاب ار یگدنز وب

 تساامنیسلآ هدباءراتسنم فن زا وا
 ین مهدنیآ لاس هد رد هک مدقنعم سو

 هرهچامنسرد وا یلاییز و یرگن لب تردق
  * درک دها عن

 گم

 + تسا

 شوک یگدنزرد نم هک اجنآ زا

 ؛ مشاپ هتخاس دوخو سفب یکتم ماهدرک
 زیسسنوا هک مهدیه حیجرت ار یر اذگ

 و دشاب هتشاد شیگدنزرد ارم تایصوصح
 زاهکینز ۰ منکیم باختنا ار نرلایفو نم
 نیرتگرزبب اردوخ یگدنز تاجرد نیر تسپ
 ناگراتس هکلمو .دنار یناهچ یاهتیعفوم

 دوخ زایگرزبو تیصخش نانچو دش ام
 ار هلرزب هدننک هیهت كي بلق هک داد نان
 :شایرنهیگ نزرانکر د كيبا و درک بحاعت
 شدنررفو رهوث یارب هاح يونابدک ثاب

 ردار دزیعقاو شررا دیشو وا دشاببم
 یاربو درک زیل "نیمچ و دزاسراکشآ اتتس
 تسهل ویزراابو لآهدبا یاهراتس نینچ نم

 مکس باختنا اروا نمو تسا

 نموینلپ ۴# یتیدرر ههد

 میرحب از یسک :.مرمه زچب نم
 زسیل ابا ؛ مهدپبن هار میوصخ یگدنز
 یسلز " دراد یرگید هولچ میارب ء رولبا

 ار وا یاهسوهدناوتیمس یدرم ره هک تسا
 یزابماگنه زا ار نیا نمو دزاس هدروآرب

 وا اب غاد یناوریش یور هبرگ ملیفرد
 درگ زاویه هکر تا :ینز زیل ۰ عتلابرد
 دها وخیموا هچنآ هک دراب راداو ار يدرم

 هک تسا ینژ لاح نیعرد اما ؛ دهد ماجنا
 وایهاگ و دهدیم رجز اروا ناور یناهن
 , دناثکیم نونچ دحرس ان ار

 رلآهدیا هرات كي ناونعب زیل زا نم
 كيتايصوتخ هبهوا مدتعم هچ مرسم ما
 یلایزب . تسا هدرک عمج شنوچورد ار,
 راکشآ دور اردوخ ياه هفالع دمرسمدوخ

 تسانانچنآ یگدنز زا شنفابرد و درام
 . دریگب ياهدرخ وارب دنا وتیهل یسک هک

 ناور رد هک نم ار شندعتم یاهجاودرا

 مسانشیمن شنارب یببس مراد یتسد یساش
 ارواید رم ره دوچ ۰ یحور رظن زا رگم

 , دنک «لماک » دناومت

 زرلس رتبب #۴
 یرسکقوتکم هنوگچنه تودب نم

 مدقتعم .توچ ملکبپ باختناار شلو لئوکار
 یشسیابدوشیم ام هراس زا تحص یقو

 یقمقح تیصاخ یاهرهچ مادک هک تفابرد
 مخرب شلو لوک ار . تسا ازاد ار هراتس كب
 اب یاراد طفف .دن.دقتعم هک اهيصع هنگ

 رد

 ی

 هراتس - ۱۷۸ هرامش - ۳۷ هحقص

 یوم 9

 تسایرگیزاب ..دعتسم تسا سوصخپ سکس
 وگتنگ وپلیف دنچ رادید زاار هلسم نپا نمو

 شارجاثمو یرادربملیف ماکه ردوا یاه
 یوسزا . ماهقایرد شیاهملیف نادرگ راک اپ

 یتیابدوشیم اعمیم نز زا تبحص یتفو رگیذ
 یاهرهچ هوجو رد ار یگنانز ینابیز تیاع
 یارادشلو لنوکار نم رظب هک تفایرد
 لبمس دناوتیمو ته یزیامهتم هوجو نیم
 . .دشاب_ناهج یامنیس ناکر اس

 (هیقبر راکسایادیدناک
 را رف هک زپب «جیربمک ی رفداک » هتبلا

 ملیف نیارد ار *نیمایدیع» شفن دوب
 ردیرادرپملیف یادتبا نامهرد دنک یزاب
 ون نلایور تاتسرپ تافارخ هک تشذگ
 . دناهتخادناهاربی اوارف تافیلبت قافتا

 زا لبق نم هدیفب ینیلایجولراکیچ -
 هراینیارد هک - دشاب یبوخ رگیزاب هکنآ
 عقاورد . تسایاهکر عمكقلد - ! تسا ك
 یداس ۰ مياهدید شیاهبلیف رد وازا هچنآ
 و ترومورس تاکرح یرکب هکلپ هدوبن
 اصا مراد كخ هدنب هک هدوب وربا و مشچ

 دادعنسا رظن زا «تروص تیترآ » نپا

 ! دشاب هتشاد هتنچ رد یزیچ « یرگیزاب
 فورعم هبثکی هرهچ نولاتسا رتسولیس

 مافاو عاونازد الیق اکیرمآ یامنیس هدخ

 هقباس» لیبق زا تیمهایبو یئرچ یاهشق
 ونتشولاب و تشادیزاب زین «رازهود ثلرم
 ات دوریت «یکار» تسضخن شقت یافیا
 .دوخیفرعم دعتسم و یندنام یقا یاهرهچ

 :لاس نز رگیزابن هرتهب یاهادیدناک
 «(هلاخرتخد « هلاخ رسپ)ورابنیتسیرک ی رام
 +(یسک ار ) ریاشایلات , (هکبش) یوانادیف
 ]ها یی

 «نملواومل * نارگیزاب ننا نایم زا

 قاحتسا «ءرهچ هب هرهچ » دب ملیف معزب
 .دراد راگسا هزیاچ تفایرد یارب یرتشیب

 ود «داپسا یستس» و «رپائایلات»
 تسخن صخش هک دنتسه دراوء زات رگیزاب

 نادرگر اکالوپاک دروف سینرف» رهاوخانض
 وسکذ اب هک تن زیل «اههدلاوخ ردپ»
 « الوباک » هداوناخ دیاب شزاگنهآ ردپ
 اکنرمآ یاهنیس هداوناخ نیرتیلاعنس ار
 ! دروآ رامشپ

 :مود درم رگیزاب نی رتهب یاهآدیدناک
 «(یکار) تیدرم جزو « (هکبش) یتیبدت
 نوسیج «(تماقتسااب هدنود) ریویلوا نسرال
 ۰ (دوهمج سیر نادرع مامت) زدرابر
 .(یکار) كناب ترب

 رگیزاب نیرتهب ناونعب رفتودزاب اجنیا
 >م یکار س كلرتشم ملیف كب زا مود درم
 ,سرال»سناش دوجو نیااب هک دناهدخ ادیدناک

 هد. , تسا نیرباس زا رتشی «رلویلا
 «لبف نیاردوا یژاب لبقت یریثک هورگ
 ؛ دش یسنادرگر اک « رجنیزلساناج» طسوت
 توچ یگرزب .دنمرنها ریزدوب یحیبق لىع
 یسلیس اهرال هک یملیف رد تسیادیمن وا
 «تماقتأ اب. هدنود » ! دنک یزاب دروخیم

 بلیفنیرت روآفضلدو نیرتنشخ زا یکی
 نا رادتسود بناج زا هعدوب هتخذگل ا- یاه
 رارق ناوا رف لابقتسادروم ؛ ملیفكس ننا

 . فک
 : مودنز رگیزاب نیرتهب یاهادیدناک

 ۳۳٩ هحفص رد هیقب
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 مه رس

 ب ِ ۳۳



 هدوپ راک رب یربچ رکا هک یئاحرس مماب
 فناث یارب هناهب نیرتهب تسناوتیم نا
 . دشاپ ندرگ یلاح

 رتانت نادرگ راک كب رگا ین [1
 شیامن ۰ دشاب مه رنهو كنهرف دسراک

 یاههمانرب هرادا هب ارچا یارب ار ,یلامان
 1 دونیم هتقریدپ , دنک داهشیپ رثات

 . مرادن عالطا افیفد نم ار نيا
 . دیسرپ نایریسن یافآ زا .دیناونیم

 زا .یلاه هحاخ هک تسیلاسدنچ []
 ۰ دراگناوآ رتانت ما ریزرت نآ ربا رنات
 امش .تسا هتفرگ رگاننامت اب ییناپز هلصاف

 بلاک یلیارش رد ار ددبرگ یروتبا
 دنشاب رگاتامت دیاب هک یناهنآ وزنا رگاتتامت

 . میهبانم دئرد یایلوا لحارمرد ( دتیو
 هیجون هنوگچ , دتسه هنایماع ریغ رتات
 ؟ دم

 « رنه یارپ رهد اب یلکهپ نم
 رکانات و تسا میرم یارب رته . مملاحم
 دیابن هک تسل رفاثت یدننک تکرش , رتات
 دراکناوآرتتاما . هوا ندش رود اب
 اب نیا و تسزال رکاتات یارب مع
 . دناثکیدوخ یوسپ اروا هک تسادنمرع
 رتواج مدرم زا هثیمه دپاب درج هچرگ

 دایزردق نآ 4 ۰ مدف دنچ طقف اما دشاب
 نیپ زا . یا هب ندسز یار رک نا
 رورسبمهرتات دسنالم و یمفاو رگافاتت
 الاپ ار دوح دیاب رگفتو هملاطم ایو نامز
 زا دوسود شخوک كي دپاب یسپ هنکب
 نا هون لاععا رگاثامت و دنمرنح پاج

 هسرپ ماجنا هب یلا دوسنع
 نیازا ینسب هک مدقتسم مهنم هتیلا

 ؛ ناريا رتات هراگناوآ حالطما ه راثآ

 الوسا یلو دنراد یاهتفثآ مسوو لاح
 دیاپنرگ اتادتو دید مه ار اهراک نیا هیا
 راک زا یاس . دک تداع نیز اچرسپ

 یا هرم ب تس ات یاهو
 رب هب قفوم نوچو دناسز نهج ارزو«
 . دنا نانرگاتامتب هطبار يرارت

 یخرب اما دناهدرک داجیا لیست ناتزاک رد

 ,هنايم نیارد , دنیآین هاوک اهنآ زل
 اهراک مات متسن یریگتخس رگ اتامت نح

 ار بیع ؛ موش هحوم رگاو میییم اد
 منوکیمو منکیم وحنج مدوخ رد رتشیب
 منکفرطرپ ار بی نیا ۰ هملاطم و رکفا

 مزاس ماگمح اهنآ اب اردوخو
 ؟دیمانوگچ ار یلوجتناد رتاتت ال

 اهنا ح نیا ته

 هدتسه نا ربا

 ی ره ۲

 ۳۳ بلا قو

 رزات نایجنناد نیر
 ءدنبآ هبو مییم ار یصتم رایم ةارقآ

 -یمینح اهنآ زا یانع . موشیم راودپما
 داقتماو سئو دنراد غوپن ميرگب مئارت
 هباینآ رد : تساراک یهعزال هک رتاتت
 6رس زین یخرب هتلاو هونبم هپید ررفو
 یسدیقع هب هک ددنسه ككربم نتفرگ ییرد
 هک .یرنه راک رد یاهثیدنا نینچ نم
 . تسا

 ,یخا لا دنچرد ناریا رتاتت (1
 یرایبو هتفاب یلاژرلو تس یاههباپ
 هب یلوگ ۰ رامی رلاک نيا هک دندفه
 . تسا هدش موکحم دو رو تفرسپ

 هکت سا هدش ثهاب فلتخم لئام

 هناد یزهمآ هننام تلاح نقاش دوکر هب
 هک بنا یآ تام نیا زل یکی . هو

 یاهتولک شیپ ینسبزا ؛ تاغوبطم رد یهاگ
 هک مناوخیم یئاهئرق لفنای بلاطس , رتاتت

 هتیمهنم « ؟ مراد مه رتاتت » ؛ دنیوگیم
 و هدوب هلئلس نیا هپ یئوکباوج دصرتم
 هکار یرفات آ هلب » : هک ميوکیم الاح
 « . ميرادت الاح ۰ دیتشاد اش نامز نآ

 دوک رینح و تفربپ هب اهنت هن نم

 اد نآ هکلب , مرا دافحا ناريا رتت
 هسک مراد لربق ابا مناديم مه كرحتم

 . تفدک :نآ تکرح
 ار لوا دروم رگ! لاحره هب [7

 مغرب ) .یتکرح دیفرتعم , دیرادن لوف
 نلآ املا تسه رثاثت رد ( دراد دوجو اش
 ار یدنک نيا تلع , تل دنک : تک رح

 ؟ دینیبیم هچرد

 رد هک تسا نآ ۰ مهم هلتم
 تیاهن یب ,شیمتودنیودز «فاسحا امرتاتت
 از یرنه راک . یصخش طاور . تسا هاير
 زا یاهدع و تل هداد رارق عاتلاتحن

 نارگیژابنیب :لیلدنیمه هب : اهنادزک راک
 : نادرگراک نالف . دنوشیم لعاف شیعب
 دیایسنششوخ رگیزاب ی یورباو مجزا
 كسی هکیلاح رد یرکیدهدنکیمدرطارواو
 ارنآ «تسا بوخ رگیزاب هاب کنا ۰ شقن

 خوسربسالع ز :دکیتزانگاو يرگه)4
 دح هب یهاگ رتات رد یصرصخ طاو
 ۱ رفا نیا هادعت هنافساتم هک دسرپع طارفا

 یرنهملاس تیلاعف هک تمیناتک. زا خب

 منیعتنیا ناوتیم روطچ مناعیمن . ب

 هک ها عبد نایح

 دهاخ مهژاب ؛ دشاب هتشاد دوجو هسوء

 . دوب ميهاوخ رتاتت تک رح یدت

 یاهح سپ دعراهچ نایمرد 1

 یارجاهب اهنآ رد نونکات هک ینوبریولتو
 ینا را اهسسب رتشی ۰ دا هتخاد رب یشعن

 ۲ یجراخ اب دناهدو

 دناهدوب یجراخ , رتتشیب

 ,لثم رد - یناریا رگیزابكیيارب
 یجراخ ژانوسرپ كي ینیرفآ اب .- امشدوخ
 صتخم یطیارش و تایصوصخ ,تاینهذ اب
 یارجا زا رتلکشمدح هچ ا ایندزا یوم

 رادصضتم هچ مزلتسمو یناربا قالورپ ثب

 رد هک تهج نآ زا 3 تسا رتشیب شتوک
 هک هجنآ رب هوااع . یلاربا یاهسپ

 هب رجت .دهدیم رگیزاب هب تیصخخ نم

 هب زبن هرم زور تادهاتمو ییغ یاه

 ایت , یجراخ یاهسرد ابا دنابع تلسک

 تم هم تدو یکن + شس یا رچل

 سس

 :سیرومزب اما تسا تمرد الباک -
 . تسا قناص هیذق سکع

 رد نم یلو متسه كانرفتسم هک متک دا

 ملردرک شر یطبارش نانچردو .ملمدعما

 یجراخ یاهشتن یارجا میارپ هکتسپ
 هکمراب تسوم الوسا اما تسا رتناآ

 دشاب رترود مدوخ تایسوسخ زا ۰ شن

 یرتنیب شهوک + شف یبرقآ زا یار
 محدب رخ

 یدم هک یرگیزچ طغ متسیس كپ
 بیلفت ؛ دنکبم یوربم نآ زا مه یدارن
 یلاحرد تسل تادحاتمو یگدنز زا وسیوم

 ار شادهانم دپاپ ؛ دنمرنه كپ هک

 اعنیس هراتس - ۱۷۸ هرابش _.- ۳۸ هحفص |

 ۶ ۳۳۳ و

 شاهقالخ نهذ اپ و دنارثگپ ننه ی یفام

 * ژب

 توان هجوت اب نیو ران 9 ۰
 یاهنحص رثاتت اب یرگیزاب رلظن زا هک یلاح
 ودکیم رگیزاب كي هپ یکمک هچ + دراد

 آل دربیم زره هب اروا رادقم همای
 هوالع؛ینویزیولت رتاثترد یرکیزاب ب

 دراد هارمه هب هک یناوار ۶ ۳۰

 نویزیولتكينکتو رازما ربتا تحت رتنپ
 رف دنکیم مک ار سح و دریگیم رارق

 رس هک هنوگنامه) هدنز تا . هتشذک

 دنیمشخپ نویزیولن زا (دشیم ارچاهحس

 دیسلوت رکیزاپ یارب یلکشم اهت ه هک

 نربزیوفن رتشیبسامت رطاخ هب هکلب درک یمن

 لساح رتناسآ زین یئاهن هوصقم . میرماپ

 . دشیم
 هبار رتانت نارگیزاد موچه اش 01

 ؟ دینادیمن رتاتت دوکر لیلد ؛ امیس

 ۲ میشاب نییدب ردف نیاارچ

 نا 0

 ره ل 3 اننسزد نآ خروس

۳ 

 رتات نارگیژاب تیقفوم
 و رت ات تبلق هم لی

 هدیشکاجنبا هب تحع هک لاح ۲7

 یاهنحمرتانت رد یرگیزاد توافت زا . دش
 درومرد توافت نیا . دیتنگ یثوزیولتو

 هکنآ لاح تسا رتثس اهملس اهبسو رتاتت
 اهس هک رتات نارگیزا زا نتود یکن

 . دناهتخادرب مه امئسرد یرگنزاب هب

  د ربگی ه هاتشا رتالتاب ار اس زوه

 . تسا هدش ولغ تاشناکرح مه زوم

 رقا را رگا مه نندج نآ یارم

 سیم یهبرحت بسکاپ « تسه ناتاکزح

 لح هلئم نیا نامز رورم هب» امتیس

 هناخ» ملیفرد مون دوخ دباث د تم

 ماهتشاد 1, تاک رح رد هل نیا « با رخ

 دیدمآ امننس هب دش رولعچ یتسار ۳

 ٩ دیراد همادا دصق ایآ و

 وا نونکا «بارخ هناخ» ءلیف

 مقب . تسادنیسرد نم یابرحت نیرخآو

 اب ره هک دود یلقن ملبف نیارد

 ۳ ۱ يمدهع یا رح هتی» 0 - :آ ۱ 1

 .تسردلیف نیااب متشادن راظتا مه نمو
 ری»ا هخهب متسا وخیم طقل مس ما ۱ طقف ء الیا ۵ رع هی

 ,سیرک یاقا منک لمع تسوب
۱ ۱3 

 نرج

 تنادیم نسسام

 ه.رانونک ات هک میوکی مهار نیا هتیلا

 هک تسا هدش نم هب ملیفرد تکرغ داپ

 هک لیلد نيا هب ابو ماددیدنسپ اد نآ
 یرادربعلیف نارهت زا يراخ رد اهملیف با
 ار مکچوک خب متناوتیمن نحو دنوتیم

 اهنآرد تکرغ زا . مراذگب اهت نارهن
 نوسج « یپ نیا زا, ما . ماهتماوخ رنم
 یارب مناوتیم هک تسا هدیسر ینس هب وا
 ؛ موربمه نارهت زا يراخ هب یراد_سلیف
 یلوداد مهاوخ همادا مه ایلپسرد ناکهب

 یم نیا زا هک دش ثعاب هبرجت كي نیمح

 . منک تقد رتشیب اهن باختنارد

 «یئابرد غرم» ناتراک نیرخآ زا

 اه هبج « یئایرد غرحا
 ین اییو درام یگدنز + یکی
 رب هفوفچ یاهراک رباس نوح تا
 هسب لئام نیرت حلع زین ینورد قم
 هداد نانن (خلتدولآرتط) یدنخبل تروص
 قلعخ ماگنه هپ فوخچ یلوک . دوئیع

 ویدوتسا حیبذ

 مس

 انشا تا ۴۳۳۴ ۰نفلتامنیسوهراتس
 ءدیماانو سایاب دوخ ۰ ینایرد غم
 یماکان هدوب نابیرگ هپ تس

 تتممیرایسبیتح و تسا دوهشم طباور
 فرنچ دوخ « یئایرد عرم «فلپرت» هک

 د ار ساب ۰ یتح هصخشلاپ نم . تسا

 یانفآ اما منیب یم مه قوخچ یاهیدک
 راک هپ یدایز داقتعا مک نایرننس

 ارد مه ینیبدذپ و سای رکا هک دندقتعع

 ن . دراد دوجو فوخچ
 د هکنانچمه تسص مهدیعاو ینیبنوخ

 ینایرد غرم نیمه

 تازاوم هب

 زافلبرت هک نایاپ رد
 یدهعهیوا «شقن هک - «انیداک زآ* شربام

 یلک دوخودوشیمدیمآ ۱« انین» زا - تسانم

 ک یبیلص لثم» دیوک یم الی « دنکیم

 اب ار یراپ مهام . دوب حیص شودرب

 ک یهار رد نم دیاش . میشکب شودرب
 یزور و موش یقفوم , تسا میور شیپ

 ۰ میآرد راک زا یبوح هتیپرنح

 یلایرد رع , شیامن روشوربرد ات
 نآ مه امش ابآ . تسا هدش هدناوخ یسک

 ؟ دینادیم یضکار
 یاسهدرد ؛ فوخچ یاقراک 0

 سم هک دوشیم نایب رنط طسوت تین
 شیامننیا نم اما تسا .نینچ زین ینایرد

 یارب هک یطاوخ و اه 8

 منادیمن یدمک ۰ دراد دوچو یدک
 ریگرد یلایرد غرمی« انیداک رآ»[]

 «فابرت»؛شرسپ هب قشع یکی . تل قشعود

 «نیروگیرت »هبتوهش ابماوت یقشع رگیدو

 هک مه امش . دونیم شکمشک تعاب هک
 نیمههب !رانیداکر آ, دیتسه ٌشفن نیارگ افیا
 ٩ دینیب یم هنوآ

 ر شرسپ انیداکرآ []
 ِِ ؛نیروگیرت هب تین وا ساحا ابا

 است تا هلیسو وا هکلب تبیق یعقاو

 شرورفن ؛ یگدروخلام نارود رد انیداکرآ
 «اتیئا»اب هزرایم نادیم زاو دنک هاترلاار

 دراد تسود |

 ٍ د نیا ردو دیایپ نوریب دنلپرس یتح + ءا
 ۱ دتفایم م نیروکیرت یاب

 ست 5 یهاوخ هوخ نزایداک رآ

 ۳ صخشح ؛ شروشح ناظحل ماتترب

 ۱ ٩ دنکیم همه خر هچ ار شتیقوم مدپمد
 ۱. نهش رطاخ هب هب مج شد هنیپوخ
 دوخ سح نیمه یانرا رطاخ هب هکلب

 "یحلطس نز كایوا ۰ یفاوردو تسیحاوخ
 . تا اسم مایل



 « (روهمج سیئر نادرم ماعتز ریت
 یرولریپاب ۰ (هدش نیرفن رفس)
 . (هکبش) تیرتسا سیرتانب

 :لاس یرادربملیف نیرتهب یاهادیدز

 جراح ۰ دوویلاه همکاحم , اکیرمآ اه

 لسا هرابرد هک یملیف) اهنیشنداپ , هر

 رد یسیگلنا هورگ كي طسوت اه یراپنجپ
 ۱۹۷۴ لوح و تسا هدش هتخاس ناربا

 ۰ نانفشنآ «(تب
 یسجراسخ ملیف نیرتهب یاهادیدناک

 سحن علاط ؛ (نمرهدرانرب) هسوسو : هد
 یشاسی لیو یزوج .(تیسادلگی رج) "

 درانرب)یسک ات هدننار ؛( كنيدليف یرچ)
 .(نرفیشولال) هدش نیرفن رفس , (نمره

 سابتقا همانملیف نیرتهب یاهادیدناک
 لراش ناژ ) هلاخرتخد هلاخرسپ ؛ هد

 « (نیتسلارب رتلاو) «تفارف» ۰( ۶
 - رتسولیس) یکار «(یکسفیاش يدپ) هکبخ "

 . (رلومتروانیل) لگشوخ تفه «(نولاتا
 سابتقا همانملیف نیرتهب یاهادیدناک

 مایلبو) روهمج سیئر نادرم مامت : هد

 تربار ) یژوریپ یارب یدح , (نمللگ
 «(ینویازونید درانرب « ینیلف) اونا زاک «(لچگ
 رضفس (ربیم سالکیئ) هراچ دصرد ته
 . ( رلتاب دیوبد) هدشنیرق

 :لامدننک نیودت نیرتهب یاهادیدئاک
 «(روهمج سیئر نادرم ماعت) فلو ترناد
 نلآ« (یژوریپیارب یدح) زنوچ تربار
 ؛( یکار ) یسلاهدراچبر « (هکبش) میاه
 .(راطخا هقیقد ود) نموینوآ

 : ساسبل یحارط نیرتهب یاهادیدناک ۱
 ینوتنا «(یزوریپ یارب یبح) ستمایلیو
 دسیع هتطوت) زلیویرم « (اراس) نسلدتم
 + (هراچ دصرد تفه) ترابنلآ , (حم

 .(!ونزاک ینیلف) یتانودولیئاد
 جم

 یارسب ندئادیدناک اپ « هکبش» ملیف

 زیاوج ندرک و رد هدامآ , فلتخم هتشر هد

 رارقتخنماقمرد و تسا _هراکسا» لاسما
 یقفومیناهنیلاسار۱۹۷۱ لاس هچنآ . زاد
 یاهملیف شزرا رپ تیفیک ۰ دنکيم یفرعع
 .تساروشک نیا یاهزرم نورد یمدشاتخاس

 وهیامیب یاهملیف ماسقاو عاونا هک ییاجرخ
 ویدوتسایاهردهگنلنایم زا یناوارف لطاب
 ۰ دوشیسرداص نوریب هب دوویلاه یاه

 رادتسودكي یاربهک دش رداص زیل
 زسنارواو تشادگن هلگ یاج ملیف یعفاد

 .درک پاریس اجلپاج
 هب «اهادیدلاک » زا دوبی سیل ننآ

 یلصفم شرازگ - مسارم یرازگ رب ماگ

۲ 

 شرازگ (هیعبر راکسا ۱

 شایرگیژاب دادمتسانیاو راکسا «ناگدنرب » هرابرد تشاد ميهاو

. 

 (هیقبر _ ردب ۳

 جاودزا؛ قثع هراپرد تسا ینارها یاهملین
 : شاهقالع درومرم تایسوصخ و

 ردتخبمد یاهرتخد ندزمرگ هزبس -
 نایمرد هک تیاهلئسم « زورون هدزیس زور
 زورردزیل نموتساموسرم مدرم زا یرایسپ
 4+کنیاهن ينک ی ما ریراک نینچ ردبهدزیس

 هناشنبهکلپ , مشاب هتشاد ندرکر هوش یوژرآ
 ندزهرگ هزبس راک هب هجوت و مارتحا یعون
 ۱ تساهدشموسرم هک

 رکف زرط ۰ ميرذگب هک رما نیا زا
 هک تسا نیا « جاودزا و قشع دروم رد نم
 یهتسجاودزاهب دیابامتح كلاپ قشع كينمرظنب
 هنوگنیازا و راویلوک یگدنزابنم . ددرگ
 ثكي رگاهک مدقتعم و مفلاخم الماک اهفرح
 هدناهتسیلد رگیدکی هباعقاو_درم كيو نز
 العاسک مه تایحور هب هکنآ زا سپ یتسیاب
 ردودشابجا ودزا رکفب «دندرک ادیپ یلانشآ
 !دنوئادج مهزا هک رتهب هچ تروصنبا ریغ
 یسگ دلز رد هک تسا صخشم بیترت نیاب

 ؛تشادرگاو درادن دوجو یقشع نم یلعف
 لابندبیم 1 مدوبیم جاودزا رکفب ثتردیب
 هسب .دنک سحارماهیحوردک متسه یدرم

 نم شوع رد و دراذگن ما رتحا مياههتساوخ
 .تشن مهاوخ وا یاب ناج یاپات زین

 ( هیقپ) نء«یامنسس

 اههنیلک و اهسا .دربیمن شییزا یراک
 بارسخ ار نارکپزاب یضب ؛ تاقوایهاک

 دکیم

 ۰ یبوچ یاهریتتمح » منی رد نم

 هدرک راک دابامجن ميسیپزا هچپرسپ ثپ اب

 ؛ هچب همهنا نیبزآ هک مدوب
 هکلپ .دوبب شدوخهچپ نآ .درپاریگشیپرنه
 هچپ نیا . متساوحیم س هن دوب یزیچ نا
 « تشادنامنیس زا یتخانش
 د یهاکا شراک زاو دشاپ یاهنیپرنح

 رسسگیزاپ ثاپ یهفاناپ نم یامنیس . دشاپ
 ۵ تاییههاساهپ یلو ۰ هزیاچ دوشیم لاسدرخ

 !ارسچ . نیرعنو نم دوشیم ییامنیس لوع

 ۰ دنکیم یکداتسیا نم رکیزاب هکنیا یارب
 اچ ثاپ یاهنحس رد رکاه؟ دنکیمرکف و

 س.یهرب شتیصخش هپ دوش هدروخ ششوگ هپ
 «هدازینف» نم یارب امنیس نیارد | دروخ
 بوس دن رگیزاب نرتهب «یحیاتم» و

 ناثرس تیلوئلم و دناهنوپ رنالت رگیزاپ

 شرفا لباقم رد یزاپرس لثم , دوشیم

 موم لثم منکیم راک یخیاشم اب یتقو نم
 رس هک دهدیمار هزاچا نیا نمدپ , تسا
 روطنیمه . منکراتفر وااب تساوخ ملدیروط

 .تشادیزاپ نکشتب رد هک «یلخبت ءانع»

 هک اجکرح نمو .درادی ءوخ یلیخ فالسنا
 توعدوا زا اروف. مبايیوا بیت قیاطم ینقن
 «تسا فیح هک «شوک وگ »نینچمه لوح

 «تسایبوخ یهنیپرنه نوچ ,دشاب هدنناوخ
 شایکدنناوخ هکتسا

 |یحلاص دیعس یصاصتخا

 اکیرمآ رد امنیس هراتس راگنربخ
 ۳و رغم جهت

 یامه
 تناتشدیهاوخنآ ندیدب اهراب هک یلاشامت و بل اج ملیف كي

 یلیخ یرگیزاپهپوا . دتکیمام خربار
 .دراد شیارگ

 هسب فیدر هچ رد ار «نازورف» []

 اسش ملیفراهچ رد وا ؟ دیروآیم باسح
 ... هانی زاب

 . تساهتفررگید الاح وا ۱ پیرق

 رد نم .دریکپار شیاج هتسناوتت یسکیلو
 وا زا اراهشقن نیرتهب زا یکی «هساقر»

 رظنزا ملیف راتف مامتهک یدوجواب . متفرک
 ؛دوبوا شود یور صقر و زاوآ و یکس
 هدمآرب شتن نیا یهدهعز | بوخیلیخ یلو
 وب

 تسا مال هک یناسک زا یکی [2
 «یحولریمانر » مینک وگتفگ شاهرابرد
 یزیمآ تیقفوم بیک رترفن ودامشنوچ ,تسا
 .نیتشادمهاب هوکاک و هصاقر » ملیف ود رد

 :هامتس رد طاف یزور رن دیده

۱ 

 ی ی ی ی ی ی ها ی و ی ۱ 0 مک و

 ۱ ی

 یحولریماپ نم هک ینفو . هلپ : بیرف
 یلو . دمآيم مشوخ وازا یلیخ , مدشانشا
 همادا ار یراکسه نیا ميتسناوتت هنافساتم

 و. دروآور یزاسلیفهب وا نوچ . میهدپ
 دماین مهارفامیارب ناکمانیا رگید

 زورپدیحول ریم نآ رکید ,زورما یحول رم
 ۱ تین

 ام اپ هک ییهدربیب یوگتفگ زا [2
 , مرکشتم دیتشاد

 طقف . روطنیمه مه نم : پیرق
 فرحنابیوکتفگ یط رکا ؛ منکیم شهاوخ
 شوسمارف دش هدز یسک هیلعرب یبلطماپ
 تشاد ار لددرد یهبنچ طقف .دینک

 ۱ دیشاب نم [7]

 کو

 مامت

 امتیس هراتس - ۱۷۸ هزامش - ۳٩ هحفص 0

 ۶*4 يا ۱ ۱۰ ص



 س

 سس کات کا و

 ِ هتباو هک دنراک لومتم 3
 تن تکرش نادنمراک و ناراکردنا تند سوصتم

 ۱ ۰ هنشابیم اد !وناخ یا او +

 ۱ رادصو متفر  دنراد
 متقاب هار امنیس یشیامن لاصب

 1 رد هک درک گنت نمرب ار
 جراخامنیس زاو مدوسن رظفرس نآ یاشامت زا , ملف
 ملیف كي ندید یارب هرگید یتقو رد اماو ۲ میش
 * هتباو یاهامیس زا یکی «جات» امیس ه رگید

 متفر تن تک رثا

 میس نیا

 . دشيم هداد اهنیرتهب#ب ریدقت هناننب زیل نلاهلید

 و دنتسه تفت تک رشن هب

 ۰ طیلپهیهت یاب رصترد یلک
 ادنیب دیژورناتمنچ -

 و فرطکی زا شیابن نلاس هدننک

 و قد هد نا

 فرط زا رفن ود یکی الوصم
 یاریمک يناک زا یدورو رد یولج ,

 تُع تکرش تیوضع ترلک ,دنانمآ

 تفنتکرش هب هتیاو یاهامتیس یاهملیق ندید قح
 . درادن 1و

 زاطتانلاس لخاد و مدیح طیلپ نم لاح ره

 (هیعب) ناوژنود

 زاگنا - مدیسرتیم . متشادن مک هاگن ار وا
 . هدوخیم تشاد ارم نم دوجو رد یزیچ
 هک تل یگدنز روج هچ رگید نيا ایادخ
 , تشمدرک ادیب جاور درجم یاهز نی

 فرحپ دید ار طیحم یدرس هک

 تارب هک هنومح نيا ... نوج ترع

 هچینادین ینکن شناحتما ات مدرک فیرعت
 .هیسح

 و دیدنخ مه ترع و تفرگ مددنخ ۴
 : تگ

 .:نالا نیمه هرادن یلاکشا

 زار دوخ یوتلاپ و دش دلب ناهگ ان
 وا مدنام توهبم و تام نم و دروآرت ی
 نم یولج دشاب هتشاد یتشوپ هکنآ نوسب
 مناحکیلاح رد نم و دوب هداتیا ههرب
 هاگن متشاد ار وا دوب هدنامزاب بحصت زا

 منرگیم
 تشردیمادنااپ هلاس یس دوپ ینز تزع

 سکس رد هکیئاهزیچ مامت تنگ ناوتیم هک
 , دزیم جوح وا دوجو رد دوشیم بالح
 هکوآ دللب ناویگ و شقا م و ءایس نامشچ
 ینایزههلا كي وا زا تسریع شرمک تشپ ۲
 و دروا ولج ار شتس دوب هتخاس تهاجو و

 : تفگ و تفرگ ارم یاهتس
 دسپ نم تسا هدیانب ندرو | هناهب

 هنفدرگ زوریپ
 نارهن - لصحم .- هدازنح دیشمچ

 هدیزگ رب ملیف باختنا راوچ رد دوب بوخ هچ [7
 نیرتیوجم نینچحهب و نزو درم رگیزاب نیرتبوحم و لاس
 هدیزگ وب هلجم ناگدنناوخ یاراب هک رادرملیف و زاسلیف
 هدیدرگ یمباختنا زیل ناریایاهنسیاهرتهب «دش .دنهاوح
 و ؛ یلامتیم روما رد عللس و بوخ روواد دنچ یار اب هتیلآ
 . نونیم مداد اه نیرتوهساب 6 سلپب زیاوج راوچرد

 تشر - دنمراک - شورن ریکآ

 کنآ نو مهابی دت رک

 تیوع تراک نم زا ك

 ژامهاریتراک نینچ زا هک دهاوس او یک
 بن مو دوجمو تان هنگ ی

 یاهزدد م هند شیب مس نک رج ملی
 رد ندش زاب راظتا ء ایم الا نلار

 زاتفر كياب هک منیکم ۲ رد | منک

 مه اهمناخ رتخب ۲ .. تن و

 شرک و ده اینم هشت
 رتخد هرخالاب و دیدرگ تیاضر ثعاب , اهنآ یاح
 تراک هک یناوج ! دندش امتیس نلاس هراو اهمناخ
 نیا رظانو تخادت ءارمه ار تفن تکرش یلات

 ار وا ارچ هک تک شارتا هنانب : دوب هحس
 ردو .دنامادت ار امنیت هب + تراک نت :

 دراو تیوضع تراک نودب اهمناخ رتخدل]
 یاهدننز رولج امنیس نیک لک یلو 1 دنامدد ایم

 و مش بوخ زا یضبرم زوز دنچ زا
 * . ۰ موارد ازع زا یلد مهاوخیم

 مدوجو هتخادگ هطشءود لثم شیاهتس
 - تخادنا معادنا رب یاهنعر و دزک غاد ار
 یوت » منزب فرح وااب مدینکیم تلاحخ
 تنزود كنيا . مدوب هداتفایل یاهلت نینچ
 رارق نم لباقم رد نایرع و ههرب نزود

 ۰ منکپ یتسباب هچ متشادین نم و دتشاد
 مدرک رکف نآ كي رد - مدوبهدش هچاتس

 هلباقمب مهتمو مراذگب راتک ار ور یتیابیم
 ولج ار وا و متساخرب مياجزا . منک لشب
 یاهتخیگ نانع یاهیثحو لثم و مدینک
 ناجنف . مدینک دوخ فرطب اروا یتخب
 و داتفا دوبزیم یور هک یلئاسو همه و یاچ
 وا هنهربمادنا . منئاتک زیم یور ار تّزع

 هدش هدینک باهتلاب هاوخنت و زیکن|سوه
 مامت نم .دوب هدییاوخ زیم یور مارآ و دوب
 شتت مامت و مدرک هسوب قرن ار وا دوجو
 .دش مک نم یاههسوب نازوس بیهل نایم رد
 نایرجنیا رب رظان هبادوس و دزیم سن یمن
 ۰ دیچیییم شدوخم

 شیپ هک هچنآ زاهناوید دعب هتیقددنچ
 قاطا رد تزع و هبادوس و نم دوب هدمآ
 یاهشفن هلهل میتشاد رفنهسره و میدوب باوخ
 نم و ميدرکيم مگ مه دوجو رد ار نامدت
 . مک هچ ود نيااب متناديس

 هبره هک دیعاجنا لوطب ردتچ منادیمن

 00ت

 نارگیزابناونعب زیگناروشویدرونهباكيبهبطقا نم [ز
 رادربملیف و نادرگراک باختثازا . تل هتارزبدارق» نم بوبحم ملیف هک ميوگب مه ارثیاانض و مهدیم یار بوحم
 رادربملیف و زاسلیف باختنانمرظنبالصا مرولهزین بوم
 نارادرسلیف و نانادرگر اک نوچ هت دادروحیل ۰ .تسا یسکتم مدرم یارآهب طقف هک یمودقارفر نینچ رد بویحم
 هکنب : دندرگ ناشیوبحم هک دل مدرمهچوق دروم نانچنآ
 ۱ ,دلراد 4۵ت نزرگیزابو درم رگیزاب 4 طف مدرم

 نارهت- لصحم صحت ب یمارک_هبادوم

 تنگ نامزد یناریا رگیزاب مامک یاهشخیتلوات

 اما .تسانامتکلمم یامنیس هب مدرم هقااع هناس 1

 سس

 امتس یولج زا ادواو دنداد ار ناوج نآ باوج

 ۳ ! نیمه دندرک رود
+ # # 

۴ 

 شیامب یناریا میم دورو رپ ؛ لاما
 نیاد ی و درام دناهدرک لابقتسا ملیف هب ره ژا مدرم .دمآرد

 یناریا یاهملیف نارت ریگنابیرگ رخاوا نیا هک ک ۹
 ءاهملیف هک دنتشاد هنیقع اهیضعب : دوب هدیدرگ ِ

 ءم مه زوط یهورت ن ب) اهس ترط « یناربا

 ,سنارپ ملیف زا مدرم هک مينيبیم یلو . دنرادت

 یزورون یاهملیف تیفیک هب یراک .دننکیم لابقتسا
 ۱ ار مدرم لامقتسا « متفد هکیروطب ابه و میرادن

 ميئوگيهكن |یارب مياءهادرارق هناهب یژورون یاهبلین
 نوچ یاهناوتشپ و تسا هدنز زونه ناریا یامتیس
 هک ره هچ سپ .دزاد هارمه ار میرم تیابح
 هچ ره یژرنا اب زین امنیس نیا ناراک ردنآ تب

 یناهچیاهرایعم هب نامیامنیس یالتعا هار رد ۰ رتشیب

 ار یناریا بوخ یاهملیف هک یزور دیماب .دنشوکی
 و جنپ راهچ رد هکلب . هورگ هسرد اهتت هن

 » مهیج

 ودتفر لیلحت و ميبناتفا مه شوغا رد هتخ
 ۰ ر باوخب هتخ

 زا دصب شش تعاس مدوشد مشچ یتقو
 باوخ زونه هبادوس و تزع و دوب رهظ
 فعش تشاد تدش ژا ملد. دندوب

 .منیشوسپ سابل و هدش دنلب هتسهآ . تفریم

 شکیتام اب هبادوس باوخ قاطا هنیآ یور
 _ .(تمابقب رادید) متشوت

 ریذپلد یاوه مدعآ نوربی هک هناخ زا
 ریدولابت توخر كي زا ار منت مامت راه

 منش منیشامراوس یولهپ نابایخ یون .درک
 ملد . متشاد ءاگن یهاشنهاش كراپ لباتم و

 متناوخیمو دوب هدرک هژات یاوح ثاب یاوح

 یوب زا ار مياههير و متکب دنلب یاهمت
 . رب نت یلاخ نز نت رطع و توهش

 زار مرادیس متشن تکبین كي یور

 یمحم كپ . مدز شتا و منروآرد میبج
 رگید راپ میاههیر نوردارتآ دود و مدز

 تسنپ ًارمدوخ ددجم یدازآ راگنا مدرکرپ

 . مدوب هدروآ

 هیادوس و مدرکیم رکف بشید ثداوحب
 توهشزآ هیخاینا هنوگچ هک منیدیمار تزع و

 5 .دندوبهدرک یلاخارم دوجو
 مروصیور نز ثي مادنا هیاس ناهک ان

 دیش : مدرک دنلبارمرس . داتفا

 . ماتا مادب مهزاب متنک هنیک یهآ
 مامتان

 ۱ ِه

 دورهب ؟ت حه ۹ ۰
 ۳۷ "تسا هتشاد شورف یفوئو زورهب یاهملیف ءزادناپ
 هیادبح» ناجرم وشوگوک وتسا یناریا رگیزاب نیرتیوبحم

نکرش هک نز نارگیاب
 نخ میفره رد نات

 نرو

 رپ سم نم بوبحم نادرگراک , دشبیمملیفنآ
 اس

یزگ رب رادربملیف مه یدهتجم دیمحو
 ۰ تسا نم هد

 رب بک کاهینامنرنح هک متک هفاشا محارنیا هتفرتمدای
 اد وا ۹ لب اقریغ ؛ نوبنیولتردمچو امنیسردهچمدازیتق
 زدی زر ددرگ لامباپ موساارفر نیاردوا قح دیابو
 هاشم دینادیم حالم ناهدونمک یاهتشر اپ ردمخ

 حک - روهشیپ .- یلوسر ناب
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 ِ 2 سم
 (هیقب) مودنا رف

 یلاهنیوک زا رتشپب ؛ همان نیا دادعن نزن
 یرازگرب تسخن هتفهود یط هک تلمیو

 .دوبهدیسر بت

 دا مسگبزاب نیرتبوبحم تسیل ردص رد
 دروخیم مشچب درم رگیزاپ ود ما « درب
 نندرف یلعدسحم . دناهدروآ یارناکی

 كيب كييو نیدرف ؛ یدرونامبا كيب اهرو
 رد اکرتشم ناشما ودناهدروآ یار هژادنا

 .دروخیم مشچب درم نارگیزاب لودچ ردص
 ست رگیزاب نیرتوبحم ناونعب یلانب یدوب 1

 هرامش رد هک ار یلابطابط زیگناروخ یاچ "

 نز رگیزاب نیرتبوبحم ناونعب زوروندع
 نارتیوبحم . تسا هتفرگ هدوب هدخ صخشم
 نیرتیوبجم و تسا شاتبره ورسخ زاسلیف
 نیرتبوجصرخالاب و یدنولا .دیشمجرادرملیف
 مودنا رفرناگد یزگ رب ریاسو «رادیارس » ملیف
 .دنرادرا رق ,یدعب یاههدر رد بیترتب زین
 هفاضا مودنارفر هب هزات ما دنچ ان

 هدر رد «رافص ب » هلمج زا دناهدیدرگ

5 ِ 

 ... ناشخرد هتشذگ اب یئاعنی

 غار,

1 

3 

 ...دننک هج وت امنیس نا راتسود

 ام اهییبیب

 .. ریگمشچ و بسانع لحم ككي رد یئامن
 .تسا هتفاب حاتتفا رگیدراب یلیطعت اهتدم زا یب كنیا "

 و لوحت كم فازگ جراخم فرصاب انابد امنیس تبریدع
 نویساروکد ویشیامنیاههاگتسدونلاسعضو رد عیدب ینوگ

 یئاکیرمآ ی اهملیف نیرتهب زا یرس كيو هدروآ دوجوب امنیم ن
 . تسا هداد صاصتخا امنیس نیا رد شامن تهج ار یئابو

 شیاشگ هتشذگ هبنشجنپ زور زا انابد امنیس هک دناس ریم عالطاب
 ار كبتامارد یقشع راثآ نیرت هتسج و زا یکینونک |مهو

 هر۴۰ - ۷۳۰ - تر۳۰ - ۳۳۰ - ۱۳۰ - حبص ۱

 ۱4۷۳۲۵ نفلت - اضرهان نابایخ - اناید |

 رد ینارهراهش و دازورف و نازاسلیف
 نارکیرابهدر رد نویامه و نز نارگیزابهدر
 رد اهنآ یارآ هک سا دنچ صوعرد و «درم
 یرضمک دادعت زا « نیریاس یارآاب هسباقم

 نیزاح لودج زا ۰ تساهدوب رادروخرب
 هکیتروصرد و دناهدیدرگ فذح ءارآتیرتکا

 صاصتحادوخب ار یرتشیب یا رآ,ت سنهب
 تیرشکا نیزئاح لودج رد مهزاب , دنهد
 .تفرگدنهاوخ یاج ءارآ

 تک رشام مودنارفررد لاحبات رگا امش
 دینکر پ ار نیوک رتدوزهچره ۰ دباهدرکن
 بوبحم نییعت رد ؛ اممودلارفرردتک رشابو
 هتثاد شه نا ریایاهنیس ۲۵۳۵ یاه نیرت
 .دیشاب

 تایرظن هتفهنیا مینک هفاضا همناخ رد
 هلیسوب هک ار هلجم ناگدنلاوخز ! يهورگ

 سکعنم ۰ تسا هشهتاد زاربا نفت و مات
 ندرکلابند نمض هدنیآ هتفه رد و مياهدومن
 تسیرتکا نیزئاح لودج جیان نیرخآ
 زینار نادنمرنهز ! یهورگ تابرظن , ارآ

 میها وخ سکعنمامنیس هراتس مودنارفرم رابرد
 .دومن

 ی

 اناپ

 ها اک

 یاهیئابیر زا تشاد یوسنارف تسپروت

 و دربیم تل شکارم نیمز قرشم رازاب
 لایخ مه ادرف . هرکیم ریس ار شرع
 نآ اعبط و یدرگ ریوک هب دورب هک تشاد
 ,دومیپیم رتشابدیاب طقفار میظع یاهناپایپ

 دیدو اهشورهرتش رازاب هب تفر هک دوپنیا
 تمیقهپار كننق و تشرد و دیفس یرتش هک

 هدنشورف : دیرخ ار نآ اروف دنهدیم یمک
 : هرکش رافس

 قرض هیقب اب رتش نیا , یخا ای
 «هحفاف» یکب شهب یتقو . «راد یکیچوک
 «شیخوا» یکب شهب یتقو ؛ هنکیم فتوت
 . هتفایم ءار

 هسب عقوم نامه ودش راوس تسروت
 تصرس هپ اروام ه قاربق رتش و داتفا ءاز

 و « كافوخمرد كپ بل ات درپ «درب رپ
 شراسفا هچره كدرم .ولج تفریمیروجیسح

 نامه تسزد و .درکن یاهنیاف دینک ار
 -یب « دش هالخ دراو رتش یاپ هک یاهطحل
 : تفگ دوخل اح فمو رد رایتخا

 ۱ هحتاف

 یهاکنتسروت . داتسیا ناهگ ان رتش و
 دلاپ ار شقرع . تخادیا كانفوخ ءرد هب
 : تفگ ودینک یفن و درک

 ۱ شیخوا

۰ 

 بریغ داسا : مر ریخا یاهیرامح رد

 دهدیم ناشن هک هدش ادیپ ینیدرت لباف
 دوخدلوت نشچ راکتفاهب ار مررهش « نور

 تسا هدمآ نینچ دانسا نیمهرد , دز شنا

 رون هچراپ كي رهش و تخوسیم اههناخهک
 هتشنالاب نآ نورن و , دوب هدنت رارح و

 یوت . دناوخیم زاوآ و دزیم كچ و دوب
 ولج دندوب هتخادنا ار اهیحیم رتانت یفمآ

 رفنراز هود مه «ایپآ وای» رد انمض و اهریش»

 .دندوبدیشک بیلصب عقوم نآ سره ؛ ار

 رد یمدق بش رسخآ هک درک سوه نورن
 زا یریژآ چیه یادص هتبلا . دنزب رهت
 . دیسریمن شوگب یناشن شتآ یاهنیشام
 شفرط ود رد هک د ایپآ واب دراونورن

 بیمناج بیلصرب اهیحیس « هداج رانک

 تیماهبیلص فیدر ود نییزا نور , دئداد
 نامگان هکتآ ات درکیم فیک و تشذگ

 بلریز یزیچ اهیولصم زا یکی درک سح
 ولجتفر دش كيرحت شیواکچنک , دیوگیم
 یراچرضتحم درم نابلرب یزیچ, هلب هک دید
 دادروتسد , دوشیمن هدینش تسرداما تسا
 شخوگ و الاب تفر و دندزوآ مابدرنكي اروق
 هرخالاب و رتتحمدرم ناهد خیب دناسچار
 نسیرفآ ناجهب ناج بولصم هعنآ زا لبق

 - ۱ هحفص ۲7

 ن اب

 : تفگ هک دینش نور دنک میلست

۵ ۱۱۲8۲ ۲۱۵۵۵۴ 

 ت

 مود كاسج هحوبپ و ۱۹۵6 لاس

 ودوبهدش ثمج دراو اکیرما . دوب یناهج

 ار اهناملا دوخ ییاوه یقوعت اب دیشوکیم
 هسب ییاوه قوعتن یا ءرخالاپ .دهد تسکش

 هک دنتخاسیامیپ وه اهیل اکیرمآ
 امد ؛دوبهدنرپ يماظن هملق كلپ تفیقح رد
 دعا تسد

 .تشاد همنخر فا هاحنپ و دس : تشاد روئوم

 نیا ,دنک لمح تسناوتیم ار پمپ دصیس و

 زارف هب تیرومام نیلوای ارب ار امیپاوه
 تفریم امیپاوه « دندوبهداتسرف ناملآ ثكاخ

 تمقزآ ناهگ ان هکنیاات ,تخادنایم پمپ و
 هدناعرف «دش هنینش یزوزو یادص نآ بقع
 تفگ همدخ زا یکیهب

 .ربخ هچ هن نوا نیبب ورپ س
 هس تفو و هش یپیچ راوس زابرس

 هدن امرف . تنگ رپ هتیفددنچ زادمب و امیپاوه
 : فیسرپ

 ؛ دوب یچ

 دوبیل املا یراکخ ه ,دوبن یزیچ

 اوت :وبهدموا اهءرجنپ زا یکی زرد یال را

 ؟ یدرک راکیچ وت بوخ
 نوا متشادگ ریگ یکم دغاک هی

 . هرجنپ ولج هت

 اش

 سا ربا یاهناتستورپ هک تسا یناتساد

 .دناهدروآ رد اهکیلوتاک هرابرد
 هناخدراو كيلوتاک دوسح ناوچ كپ

 هدهاشمیسانما تیعضو رد ار شلایعو دش
 دزو دناسر لتقهب ار نلاخ لایع اروف .درک

 .دوببلعم و تحا رانشنادجو اما . هچوک هب

 ابوا هانگ زا رفل كي القا تساوخیم شلد

 وااب دنک فارتعا رفن كي شیپ ,دوش ربخ
 شیکست ؛ د.سشخب اروا « دون درده

 هک ی هاگتدابع نیلوا4 + هکد وبن ٍ؛ا ...دنهد

 هتک كب اجنبا اهتنم دش دراودوبشهاررس
 ه دیش ات یدوهب ماخاخ .دوب اهیدوه
 دنک فا رتعایهلنگ هب وا شیپ دهاوخیم درع

 و داد ناکت دیدهت تمالع هب ار شتارون
 : تنگ

 .شلاچهب نزب. مدرکت ربخ سیلپ ات
 تفرودمآ نوریب دوز راکهانگ درم

 یکیدزتناده هک یناتستورپ یاسیلک كي هب
 شبهنم رد هک مه ناتستورب شیشک , دوب
 ار وادرادن دوجو تاموسروپسر روجنیا زا
 هراچسراکهانگ درم راچا درک نوریبدیماان
 شیشک هب و یکیلوتاک یاسیلک كي هب دمآ
 : .تفگ

 .متشک منآ نیم + سرپ مداداب « ردپ
 یادص و هداعلاقوف ینابرهماب شیثک
 : تقگ واهب یششب نیکست و مارآ

 ۲ همفددنچ ... مدنزرف

۲ 

 .د وب هدش ادیپ یاهلاس دص یسیلکنا

 .دندرپموچه شاهناخ فرطهب اهیونهمانرور
 لومصمقبط ؛ دیسر اجنآهپ هکر اکنربخنیلوا

 دیسرپ وازا
 رسعلوط هک نییامرفپ + كج یافآ

 ۰. نپودیم یژیچهچ نویبدم ونوتدوخ

 سنوتن تقوچیه سیلپ هکنیا هب -
 . هلک ریگتسور«دولآنوخ هجنپ یکچ»

 اسب هراس .م ۸ رابش

 اس ۳ ی
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 یسگدنز ناهیپ «یتنویولراک» ابوت هک یماگنه []

 مهاعت حاودزا هک دندربیم نامگ یراپپ ۰ یسب هفتم
 هک نآ لاح دوب دهاوخ ماودیب یرنه یاهچلودر# ریاس لثم
 نینچ . تسا هدش تپاثاهه رب نآ سکع لاسچ نیارد
 راک رد مهولراک هچرگ هک دونیم یناناجنا را یلاوسم
 هم رها ان تسا ملیف رجان ثكپ رتشپیوا نوچاما تمام

 مک امش حاودرا یماوتیب هبمه عونوم نیا تسا نکمم
 یاههبرجنهپ هچوتاپ و یلوتک طبا رشرد هک یرهانییچ .دک

 دن نکمم هنوگچ .- .دسریمرظنب پیچع هشنگ ماگ اب
 رگیدکی عفاو ولراک و نماما تساهنهگ فرح كاپ نیا 8

 ميهاوخیمدچ و ميلرگیم هچ ميناديمودرع مياهنپمهفار
 تسا نکسدک مهاررگید لیلد ثي + اش لیالد هب دراذگب

 محنآ و مکفاما ,دونب یجوزرح یگتخیسگ مهزا هثعاپ

 مه عوسوع نیااما تساولراث و سایر اتسن ینس توا

 رسجان وا هچ رگ . تساهدرو این دن يلطخ

 دبرچیمشتراجن رب وا تسودرنه و فیطلیبم ابا تسا ملپم
 یاهفرح یکدنز رد هچ « نمراک یهملدا ثعاپ نیمهر
 تسا «دش یلوشاز يگدنز رج هچر

۳ 
 وجوهب ام یت دن

 منیم هراتس ت ۱۷۸ هرامش بس (۴ هحفس

 راگنربخكی هبحاص» و
 ندولا فوس انیوسنارف

 و اسهملیف رد یرگیزابههد ود زا شیب لوط رد []
 شلصاح هک طسوتم ودب و بوخ یاهنادرگ راک اب ندرک راک
 مادک ؛ تل طبوتمو بوخ و دب یاهملیف یداپز دادم

 ٩ تساهدوب رن زیگناهرطاخ ثبارب لیلدهچ هب و ملبث
 یاج ملیف ژارتک مهم بوخ یاهملیف هیه لش ۰

 رد هک ملا مدوخ هپ ملاوتیم هناتخبشوخهک تسا مدب
 یاهیکل امحبوخ یاهملیف زا رتشیب ميوخیاهملیفا بس اثباع»
 رظن زا ار ماهقالع دروم یاهملیف مهارفمپ رکا تسانم

 يياتس دن پس مارک یار اف تی
 ,یرادربلیفنیح طیارشو تیاوح رگا و هرات روس اب
 تیلک ومجم رد و دناتفاذگ نم رد مناراکمههک یربثا
 تروم هدشاپ رظن دروم ایفا* زاغآ زا هحم تئب و +
 باوجرد . دتتسهبود یهتسد اشروظنم اوت ال ِ

 نآرب هک «ترهخ و رورغ* ملیف هک ميوگبدبا رو
 رمارکیاناطسوت :ارتیم ناف تنارکیراک قاب
 یلناتسا» یدتخاس «ثابره» ملیفنینچه زا و

 زیاتمپ مدوب یزاپمه «كپوروگیزگ + ۷ ۵آ ۶ ۵
 دن | هرطاخیپار4 نادزیچمم

 ,ولرلک اب وت جاودزا زا سپ هک دسریم رظنهب [ل
 تسا وخن ؛ تسا هدش رتمک امنیس رد تبرگباب یاهتیلاعف

 ٩ دراد یرگید لیلد اب تسا ول راک

 مایسوصخ یک دنژ زا یلک هب ار یرنع یکدنز سا 0

 تمفودهب ار میورين مروبجم تهج نیاژاو ماهدرکادچ

 یارب یکی و امنیسرد یرگیژاب یارب یکی . منک میفت
 هب كدوک كيلماکندرپس . یصوسخ یگدنژ هپ یگدیس

 ودنکیم مهارفار وا یسچدشر تاناکمااهنت , راتسرپتس

 بیمننم و دوشیم شردامو ردپاب كدوک یگناگیپ ثعاب نا

 ورره «ولراک ونم لیلد نپمه هپ . دشابروطنیا مهاوخ

 «نیارب اب ,مینک یم نامدنزرف فرسار نامتقو زا یرادقم

 هکلپ,دشاب ول راک تساوخ افرس هک نآهنامنیسرد نم یراک یک

 ارش « نیازا رتشیبو تسا مدوخ لیم رطافسپ رتشیب

 دنک ی م باجپا نینچ , «اوخلد یسوسخ یگدنز ثاپ

۱ 



 :لاتنرتف 7 ۱
 یتنوب ول راک و وتماود رب یگدنز زار

 مک « واراک اب جاودزا زا سیار ۲
  یاهلش راک
 رت زیگناهرطاخ تیاهیملمف زا كي مالک ۴

 ؟ دناهدوب

 ر ابلاتبا ميسلاروئن دوکر  لیلد

 آ ینادیم هچ

 ٩ تا هتفر لاذتنا و

 ولچراماب رتمک تسیتدم ارچ - 1

  یوثیم یزابمه ینایورتساب

 رگیزاب مه تدوخ هک ایلاتیا مسیاروث یامنیس 27

 یسناوارف یهبکبک و هبدید ینامز « یاهدوبنآ ملیف دنچ
 ار قیاس ششخرد ,امنیس نیاهن هک تسیتده یلو . تشاد

 سه یراتآ ننچقلعهب ردقنرگنیس نآهو درد
 ٩ یلادیم هچ ردار شلع

 . دنتسع يلر و درد یهیئاز ؛ نادنمرنح بلغا 8
 ژا رتهب یلیخ « هروخیم یاهبرض هک یتفو دنمرنه هكپ
 یره رلا كي قلخ هبرداق تساهدوسآ ور تحارهک ینامز

 ,دشاپیموبعهرد كيوادرد رکا اموصخ . تسا رتراذگ ریث# ۰

 قدس ایلاتیا میلاتروش یامنیس درومرد اقیقد عوشومنیآ ۲
 مودیناهچ كنج یاهتبیصم رطاخ هب بنکم نیا ارز دنکیم
 نام نآ عاضوا هک یریثت و« دمآ ایلتیا مدرمرسرپ
 ؛ یتنوکسو » یمرج , ینیئاواز ؛ اکیسدریظن ینادنمرلهرب 1

 نانچ قلخ ثعاب و دمآ دیدپ «تشاذگ نارگید و اداونال
 صعخ « رفنكيا رگاهک .دینکرکف لاح .دخ یرثومزا#آ | |

 اما تسارادازع و تجارانیتدما: ؛ دهدبتسزاار یی

 نیب زا وا رد , صخش نآ كرم :ریثات , لاسدنچ زا
 , دوریم

 دنک یمتبحص شیاهیزابمهه رخالابسکسپ
۹ 

 :تاوجشش

 مياددیمهف ار رگیدکت ولراک و نم -۱

 ارتقو زا یمین : یصوصخ یگ دنز - ۲

 «كاس رع» و «توهش و رورع۱ تک

 . ناش زیچ همه رطاخ

 دامزرورم لومشم ایلاتنا ميسلائرولن - <
 ,لش

 نا رک اشامت

 رانک رذا رام ؛نگید یدنج ۳تا

 . دید دیها وخ

2 ۱ 

9 
 یوس هب تدش هب هک تسیئدم ایلاتیا یاهنیس [

 .دوریم شیب مه روط نامهو هنر شیپ تحاقو و سکس
 مه داپز ناشدادعت هک شزرایب رایسب یاهیلیف ءوالع هب

 ا تسیچ نآ لپلد ینکیم رکف .دوشیم هتخاس تسه
 دنچ تسین ایلاتپا یامنیس هپ رصحنم اهنت نیا 8

 . لاذتباو سکس یوس هب ًایتد مامت یامنیس هک دوشیم یلاس

 ) بناج زا یتپارک نینچ هک مراد لوبق یلو دوریم شیپ
 متساتمعوضومییازا هک تسا رتشیب یئایلاتیا نازام ملیف

 یملیف هک نیا ضحس هب + یئایلاتپا نارکامنیس زا یرایسب
 و یرادرب هیهک هب عورش ؛ دسریم تیقفوم هب ناهجرد
 هدنزاسیم نرتسو دنزادرپیم هژوس نآ ندرک روتاکیراک
 زا اهتنم یملیق عوئره هصالخ و یکنچ « یدمک + .یسیلپ
 یاربمناوتیمن ار ینیعم لیلد هک دنزایم ششزرا یب عون

 قوذ «نآتلع نیرت ضخلم دیاش . مربب مان شیارک نيا

 - ملیفو دوشیم اهنلیف نيا زا هک تسا یلابقتساو هماع
 دنکیم غار رتشیپ ار ۹ ۰

 لیکشتیرنه جوز كپ ینایورتسامولچراف اب ینامز []
 دسیدرکیم تکرش ینوخو دابز یاهملیف ردو یدوب هداد
 هرطاخ؛هتشذگ ,لثم و هدش رتمک یراکمه نیا تسیدنچ اما
 نارگاامندلیزا ویدوبیزابمه ولچرام اب هکار یلاهلاسنآ
 , ینکییل هدنز « دو ریعن

 رابرد یکپ زج هیو تسا قافنا كي طتف نیا 8
 اباسکتسا هدماین شیپ یدروم ریخا لام دنچ نیارد
 یراکمهدپ لیامام یوسره هنرکو میوش یزابه رگیدکپ
 هوخ یراک مکاپ میقتم یگتسب عونوم نا اننض . مهته
 ار ام گرتشم یاه هپرجت ؛ تبسن نامه هب هک درادنم

 تسا هدرک رتمک

 یزابمهولچزاماپ هکار یناهملیف «رطاخ مه نم دوخ
 بوخیاهمشیفوزچ اهنآ زا یرایسبو مربیمن دای زا ماهدوب
 رسا هک متک هقاضا تس هتفرن مدایات یتسار , تسانم

 یدنچ۷ ۰ تسا مهم ردق نيا ولچراماب نم ندش یزایمع
 نیا . دش ميهاوخ رحاظ یملیفرد قافتاهب واو نم رکید
 ولچرامونم دعا وخیمو دراد ولراک هک تسیاهژورپ ۰ ملیف
 میشاپ نآ رگیزاپ

 امنیس هراتس س ۱۷۸ هراعش ب (۳ هحفص 0



 ؛ جلخ لیعاسا ات
 بتاهرد هک هدیزگ رب ادج یهار .ا رجا

 مهدزا حلح . دمرم یموب توهلب یران
 درس هحصرب ار شرثا نرن هزا دنسا

 ناونع « راوهر یاقآ رفس تااکح»

 وصو هیمز رد

 دراد 3 راو

 نام یب

 ک

 شا هناس رفها وع یاهبرد ه یمن رم

 ییشلد ییلارجا یناه درگناب دراد
 هارا ینا ربا یرناتات دریگیم راگب حلخ

 نرخا . دنک

 یاهباعنورد : هدروآ هحص هب حلح

 يدند حنحرزا ه یراک

 نادنچ ه یاهتفو زا شو دو «بتاتع

 اد شلءزات شامل وا ۰ ینالوخ
 شیاسورنا زا حلخ یاهراک . تاهدروآ
 یاهدرنو اتآ یاهمنآ را هک تا زیگنا
 رسینا چیه كنا , زین . دیوگیم اتآ

 رد هک درادن دوخ ین اسب رنار یلادراو

 رتان یاهوگلا ناگدرپمرس امهنا نایب
 دوخ ساحو ادج یهار حنخ

 ! جا ه !ر

 ۶ یلادراو
 ۰ وا راک تمرح . تنا هحر شیرد

 ی؛فردداما شاسو تان قلعو هفیظو

 َك با

 زا هتسخ « یرععج یلعدمحعم

 ؟ رتاثت
 سانشرم «رهچ. ۰ رنج یلع بس

 هد لس توکس ینایلاب ب را

 اصح » هحص هب

 تکشابیرطج یرخآ راکو

 شپاع ودنیا نیت ریو

 بل ومی هنپا
۳ 

 و تشادن شف 7 فرح هک

 تاع لس ۰ سا سه مو

 هتناد مه یقح تا

 هه یرمحج ِ

 نینسچ یارجا هب تس وسیع یه

 تفاپ ل ین هک هک دی متیامن

 ۰ هنو هپامن ورد ظاح ۳۳
 و یلاعرت راک ۳ ِ

 ول 4شاس نی لائسا مص 3 1

 نساهدرک هتضخ را یریتی ز ین رسج ارد 5 تب کز 1
۳۹ 1 

 در هراک یدینم تسم سپ ۰ هچ

 ناوتب هک دون یرلا » اعداپ لسف
 تب یرنمج ید واک

 - ۱۷۸ هرامش _ - 46 هحفص

 یاجس یاهندز فک ذ

 ینعی«ینایرد غرم» نارگاشامت | ناهنبان رگید نوجم . شیاد ی
 _ِت رتانت هب یگرزب نهوب

 نایوجشناد راک نیتسخن «فاد

 یجراخ یاهنابز و تاییدا
3 ۱ 

 یارسجا هک دوت هامدننسارد یبش []

 ۵ حره راک و میستن اتامن هب ار یلابرد

 :تخیگنا رب شات ۰ اعرد رگا ناب

 نامگنتلدنارگائامت یاجب تخب یاهند رنک

 رث و دوب هدرپ راهچ رد شامت . درک
 داضفا یم هتحع یمدرب ؛ اههدرب لصاوف

 یمک هدرپ . درگ تروص روکد ریقتات

 مامنشیامن هکنیا لاسح هب نا رگ انامت دا

 هد رپیتفو هک یگشیمه تداع هب اب هدخ

 فک یبپ , .اتقایم

 ره دم یاهند رتسد

 اب ۰ تس یرورص ندر

 یاهدرب
 یهاسز ؛ یکیناکیم لعع ننا دند رک

 سانت رگ امت هن .تس یکوک یاهکسورع
 شضت یمرگ و هدنزام اهتت 4 اهتبوخت
 وح رد تسیگر زب سهو دوخ هک تسل

 تیهافر دن ار

۳ 
 یناراکر دنا تسدو لملو نآ یابهو هحح
 نا .دنروآیم ارجا هب ار یشیامن هچ

 رگ اتامت ابآ ٩ ميرادن رتات رگاخامت زوه

 «اههدرب نایمرد ندزفک هک دنادیمپ زوه

 نوچمهآارجا رب نتخاذگ متح یهطنن ینعپ
 هب یقطا یاهفرح زا هک یراضح ندزنک ریجنز ومع» یهرابرد یفرح ٍچ [ت

 - پآ ینا وبل وا یتفو و دناهدمآ هوس

 ردیاهففوو دخویم ولگ ندرک رث
 دن زیمفک تعامج : دیآیم شب شیفارتب
 _ت

 هک ین دنهدیم نان اردوح شنکاوو

 هک هچنآ . ربب ناناب ار ایفرح رتدوز
 ناشیاهندرتسدا . بش نآ رد دا ؟انامت

 زاياهظحل جیها هک دو نیا دنداد ناثن

 رسسگا هک دناهتنادن یروخمد شیامن
 دندرکیم تباعرار توکس دیابیم دنتشادیم

 !ارسچ . دتشیم دعب یهدرب رالغتناردو
 یرگ ائاهتتیصخش زونه ۰ رثان نارگاخامن
 تشورس دناوتیم شروصح هک دندقاف ار

 شاعن ثاب ندرک و ه یهاگ هک ؟ دناب زا
 ۰ تسارت هدنزام ؛ ندزفک را

 زا یکیرد []
 زا دو هدش یتوحد

 لاسرحا یاهرور
 هب ردمناب شاد فی

 قابریجنز رحع» هماشبامن نیرعن زا ياهحم [

 امتس هراس

 ورسخ [2]
 اوا درم لای رسرد یزاب

 تاج

3 

 ایوگ هک هدومن هبرجت مه ار

 شر راک
 یضار نادنچ

 یرناب نویرپولت

 و تسا ناب یصت یلع

 دراد ! تسا عونم ادیکا

 یهقبرعبهک ینویزیولت رتاتتنیا
 را دواد « تیاده زمره هدخ

 هک هدومن طست

 هرج رسعا یربو یزوت

 هک ینویریولت ی
 ماقهدوشیم ت شخب زورو مایارد

 یهانتلود كنا رف هک تسا « مئاخ همع

 شاینف ی هدومن ینادرگ راک

 نآ لا گی ت

 قراعب ح ع

 با وخ ومن طبخ نوبزیولن

 دراد مان ایثه هچوک یاهدولآ
 ۶ عهفجل ن مود شیامن نا رگیزاب

 لس نیخسم ّ * هدم دن

 حرب کو قلطم وب

 ِ ۰. دهشم رد رتاثت ٍدع هه
5 

 ,  تود رتانت ن بود 8

 ۶# !, رای« ازش
 , ۰ ۰ یاهشیامن تشذگ هع یلاس رخاوارد

 ۳یرفات هورگود طسوت هک داد رز هو

 اشیامن هیدن او رک دید رگ ارجا ولماشو

 وب حب هتخش هن دن راز ۴
 یرادو تایز

 اقاهبزاب ۳
 ۳ و نایلنفاح یا ینادرگر اکهب

 ی / ت : هل ت رحصا ۳ و ابا مجربا 1 نانتف

 ۳ ون شیامن ودون ارجا رجاهم دوبع

 ت وئمات رثات هورگی هلیس و

 ۳ ۱ زا ینادرگر ال اهم سس سس ت و ریف تو 5 راگتسا هخ

 ٩ نابجلا دف ی
 ۵ 9وکش شنا رگیزاب

 دح ینانچ ولت 1 یریصح یلیل « ۱
 هرسنم

 راثفا هروصع

 یاس و ید
 رد یاهربخ راظتنا رد »

 * مته ,هاه



 هرهچ هلمج زا « یخیش هلییچ» [گ "
 رد زوررما زا هک تسا رتا سخشم یاه

 زا. شاهلاس تسیپ یا هتخودا

 تسوا یرتات یاهتیلاعف .یهباوتشپ زورمآ
 رد شراک نیتخن

 س راکی و كرپدنیرتسا رثا هردپ» شیامن

 هدهنونکا و هدوب غورف یدهم ینادرگ
 هتشون یئایرد غرمرد هانیداک را» شقنراد

 رد یراب هنحم

 نایردنمس .دیمح ینادرگ راک هبو فرحچ

 :ینالوط نامز هلصاف نیا .تبا
 تب رخت یهدنروآ مهارف «یحیش هلی

 ردوا هننهد یراپ , كنیا هک هدوب ی
 :. یخیش هلیمحاب . تسا

 دیناوخیم هک مياهدز

 زا متساوخیم « زیچره زا شیپ []
 ثكيابدوب یشیامن هک میسر «اهداب
 ۰ فسصن یینادرگر اک و سال

 یاریسپ

 ی

 ؛شیابن نته ندناوخ زا سب « یر

 ؟ دی ریذپ ار "نارد

 : مح هبرجت اهلان یهاگ -

 تبار... دتامیم .زجاع لا 9
 مدشتنآفمط یهجوتم . مدناوح ار

 اب اقمرد

 ادتپا

 ار فا "۰ مرمت

۳ 
 درک نتم ندرگ

 راس یهدنیون تقفاوم

 نآ رد یا

 هنیسرت ی

 رتشوک نیا هنافساتع اما داد

 یوس هب هصخشلاب نم یلو

 طایتراو موادت نودب اما بلاح
 فعنهبفوقوژا سپلاحرح,

 ودوبیاهزادا راکكي نیا نوچ « زین

 اکهیادا زا

 , دندوب

 تناو گفلو

 یزا

 لاو نیا ادتاق[]
 مسه ایش دبان ابا دنهدب باوج ی

 ارچ العا . نم نیا هک دنوگب

 مسهیوف نم كابرد نوچ ؟ دش

 نکمع (دادرگ راک فضای تردق 4

 یاقآ دیات ؟ رم

 لاحدباس شب ارچا رد یلاهیلابرا

 نا ۰ فیعت نسم كاب یا رجا رد

 دکبزورب یرتشب تدغاب
 ادا فرطزا هتشنگ لاس نتم نیا
 هیو و ,دش باختا, رتات یا

 هبمه ناتبا و دش.داهنشب یک
 ءراتساپ دنارخ

 .تساهتسرگن رتات هب هنافشاع و نموم ۰ ۷ ۲

 ؛یوگیزاب

 یئاق ةرايرد

 یزابراک رد هب رجت همه نیااب هک دش رب

 یا رجب

 نوچ منش بلج «مظعا تکوغ» تب

 كلیراک زورب یارب یدابز یاج ؛ شقن زر

 ثكت ثت , پیلرت نیمه هب . تشاد

 ۰۰۰ زو رما رتات نا راک ردنا تسداب وگتفگ

 انکیمدرطارواد دیاینناششوخ و یوربا
 فف درک لوبف»فنزان نآ زا ارجا لب
 یهمانشیامن .هک _ میوگپ مه ار نیا هتیلا

 مظبنیرت نیئاپ ات یلورت « اهداپ لصف»
 یلودون دزا لمحت لباق ریغ ار نآ هک

 دوجو را قطنم رد یئاهفاکش و اهشرپ
 و نانقزک راک شسنوک زا یتمسق هک تشاد
 رد تقعش پیسو داد ردح هب ار نارگیزاب

 نایاپییب شیپ هثیمه هتلا . دش ارجا

 یضاک ام یاهفدورپ ارمو تسل لکشمراک
 طملغ یهاکو نیآیم رب راک .زا .تسرد

 لی نیا متفگ هک یروط نامه لاحره هب

 > عنج مهرود یهورگ ..دوپ یرادا راک

 بیمهنئص رب شیامن نیا تیابیم و

 زا لاونس نا ات
 دوس یتدم یرنعح یاقآ نوچ هک دمآ

 یاهءاع و دنشادن هحص

 سزاک : یب هک دندو رظتم

 ناتن اهداب نصف اب ابا ناشیا
 هباگیب ؛ ون رناثت اب هزادنا هچ ات هک .دنداد

 ماگنههذداشا از یگناگس نسچج ؛ دته

 مه - یلکلا ملیف اب - امنیس هب تئگ زاب

 رکسع ناوتب هک نیا نودب

 تن منا رن اجنت 1 ۱ 1

 رب یاهزاتراک

 لا دنچ زا

 دننیب

 , دنداد ناثن

 كم هک مدقتعم نم ؛ دخ ناثبا شزرا

 الثم راک كس نامه ؛ یرععج یاقآ راک

 تسا لبق

 ابا ده یقفوم دمرنه ۰ هلابماع رتائت

 هلصاف , ورشیب رتاثت اب ناشیاه هتخومآ
 دراد

 یصوسفخب صخش مان هب یراک

 !امف نانا هک مدقتعم مهنع یلو مزادل

 هک تسیحیط و تورب شیپ ,نامزاب دیاب

 2ا مسبدق تادقتعم دها وخ رکا

 ۳ گی اس وسخ
 اب یقف ممم2۳

 « اهدای لصف دیننک هک یاهلئنم [7

 .دنیما رچا تساسمع و دون یرادا راک كب

 حسط دنکسن نامگ . دراد فرح یاح

 ییسا رک ور و ورسجادی یریگر د ماگنه دنمرتچ

 دهلیم تسد زا ار شتتقالخ .یرلدا

 داقتفا عوسوم نیا هب

 یقیفن یلیغ "دچ هچ نو و
 ۳ کیا نآ

 ۳9۰ دن بلس دطورنه زاار تیق
 فک ار ین دنکینت وحی

 ها رثنامع نمره ) .جینک

 دهد نسش *> نیا هتیم

 نالق هبنوگنم امش هک نیا ابا ۲7

 عضو و لاح ؛ ام رتانتدراگناوآ حالطصا هب راثآ زا یضعب #

 .دون یرادا دهعت رطاخب اف رص. «اهداب لصف» ردنم یزاب

 دنراد یاهتفشآ "

 و دنراد غوشن یتحو دادعتساء رتاثت ناب وجشناد زا یاهراپ

 دنتسهردم نتفرگ رکفب طقف « یخرب

 هگب 29 ۱ اما جا .تسیاسه و دو هدش باختنا الابق نتم
 0 ٌ 4 ام مته هو كنه ف یه شسبا ریرادا رابجا :مون يا 6

 9 ۱ هات رو ٩ تسا .دنع رنه عبط فلاخم هک درو
 ۰ هتو رم رو ۰ رم

 هیت یل هثتم ۳ هک یلاه همانشیامل هات نت سم

 ز ۱ ۲ ۹ راد طیوق
 ول زا ۲ نیمه درو» اتم , متس شقن كاب یارح

 روتسدوجل اعم زتکدو .مدش راچد یدیدش رزکاز 1 کرم کوه
 2 ۱ ۱ یهنتم ت

 در ۵ هب د
 اه صخس + ۰ ه ورا و ت ۳ ۰ . ۱ ۱"تیاخو هب دیا رج زا یک ع وضو ۱ هچ ک) تنوقا یاد

 ءمراک هب هک یاهقالع رطاخ هب نم اءا ( ۲ ودرف نا
 همادا , داپز ییتحارا هوجواب ۰ مرا یهاوک دهاوش هک رولع دآ یو تن

 . تساهلنا زا شب « دهدیم
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 .۰:یگ دنز ۰ قشعلاف

 هدنب آ هتفه رد امشتش ون وس <

 یابه هتفگ ریثا تحن دوز 4 تشنیا رد امش بیع

 و جنرراچد تهج یب هجیلئزدو دیریگیم رارق تا رگید

 دینکیم كئا همهب تهج تودب نمضرد + دیوخیم پاذع
 یگدنزشوخ تاقوا زا , .دینک حالصا ار ناتدوخ تسا رنهب
 زاار يمهاتت ءوم . دیرب ار تل رتکادح نایعرصح

 .دینکیمتاقالمنباهدیدنتساهتدم هکار یلاک و دبریپم نی
 رد . دیتکیم تارجاو حرط ار یا هئفت یاهبع قاقتا هب
 دونیم لح ناتیگداوناخ لئام زا یکی مس

 ردیبلف شوخو یناپرهم » راک رد تناماو تقادم
 هجوتوتبحم دروم هثیمح زا شیپ هک دولیم تای قدح
 ؛ قاشع یارب تسا یمهم تیعقوم . دیوش مقار نارگید
 تسا فسا ثعاپ . دنوشن تداح راچب «رهیب هکیطرثب

 رد .دینکبارخ تدامحاب ار یریینپلد تیعقوم نینچ هک
 .دوشیمناوارف یاهنحپ یاهثقن نیرک يلعرس رب هداوناخ
 یئاهراک .تشاددیهاوخ لماک مهافت هام دنفىا نیدل وتماپ

 دنوریم شیپ تیقفوم اب دیاددرک عورش یگز تب هک

 هست و توس سو

 زاشآ يارب یلماع « هنیربد تسود كيت -ا نکمم
 «هتنهلباوا رد . دونب اش یحور یکدنزرد مهم یاهرود

 اب تدرک لد دردو یبلق رارل یضب یاشفا نابرجرد
 درادلامتحا زینو تفرگ دیهاوخ رارق ناتاکیدرن زا یکی

 ناباشآ زا یکی بلق , هناوخانو یسع ریغ روطب هع
 ءوسشینتفاب نایاب , هتنه مود هعیئرد . دینکتب اردوخ

 رتنوزفاار امش لایخ شنرآ « راد هثبر رهق و مهاقت

 تخا دهاوخ

 سس ست یا سا ات ۳ ناو آ یاعات - ماه

 هداداشهپ یاهدنک لاحتوخ یاهسعو هتنع رخارا
 موزتعفاومردودتح امش راکرد هشیمه ناتسوم . هوشیم
 نسیا یاهوگتنک و تاحایم تفاتش دناوخ ناتیرایهب
 ناتتالیلستدپریگیمیسنالامتحا .دنب ایم یشوخ نایاب هتنح

 ادنامثچ . دینارلگب یمیسم ناتسود اب ماوقا راثک رد ار
 تسابیترتو مظن یب اما هدننک مرگلد ناهراک طیحم

 .دینادرگ زاب ناتراک هب ار بیترتو مظن هرابود .دپنک یمس

 روزعپ لسوت نودپ ار نارگید هک تح اشرب تردقپا

 . دیراداو دوخ یاهفرح ندیتشپ

 لئاسمنتشاداگن ایمرد یارب تسا یتسرف هتفه اطسلوا
 للاسنلازایکبنفه رخاوا دودح . نانسوداب تالعتسو
 نتارگرد . دوشیم لح تسا طوبرم ناننایفارطا هب هک
 یتقوم عمو نيا اما دیوشیم یناثیرپ راچد یمک میمصت
 و یلوک یگدنزرد دبریگبع هرخالاب هک یمیصتو تسا

 دوخ حراخم رد . تشاد دهاوخ یبوخ ریثات امه هدنبآ
 یلاتسوداب یبلاج یاهرادپد هتشه رخاوا . دیزرون فا رسا

 . تشاد دیهاوخ دیاهدیدن ار اهلآ تساهندم

 یزسیر حرط و رکف هب جايجحا اش هیلآ یگدنز
 و تسا بوخ امش مو راک طیسرد . دراد یرتشیب

 یصسک . دیئابنیم یاهطحالم لپاق تیقفوم هتنه طساوا
 دهاوخییوخ راپب هجیتت كيدزت هدنیآرد یرابدریو ربس
 هرایود دنادوب رود اش زا یندم هک یناتسوب . تشاد

 رادناسهیمیتدم دیوش راچا پا . دبوشپم ناتیگدنز هراو
 ناتیارب اهنآ در هک دینکیم تفایر یلاهتومم دیشاپ اهنآ
 زا .دیتسه زین هعاوناخ دنپ یاپ یفرط زا اما تسا راوش»
 . دیلامشپ ار هدافتسا رتکادح هتفه رخآ تالیلس

 زا . دوشیم امش یارب یریذپلد یاهزور ینیب شیب
 راک رد . دیوشیم نامداش « یاهمانرب "ای راکرد ترم

 اهینهب . دینکیم لصاح تیقفوم « دیراد هک یتیلوئم اب
۱ 

 هباسرد هک .دننکیم تفلاخم زاربا امش تارظنو اه همان ربار
 : ومدها وخ امشاب تیظفوم « یاهلالفاع تسایس نتفرگ شیپ
 نی شیب اش یارب زیمآ قشع رادید اب دادیور كب
 دوشبم

 ,انودب . دیروایم تسب یژوریپ ۰ یفثع لئاسرد

 ما رتخالب اف تیصخش , دشاب هداعلا قوف یشالب هب زاپن هک
 رلامحا تالکش و لئاس هراپرد دوشیع هئارا ایخزا

 ثمدوخ رکفشوخ ناتسود اب « دیتسه وربور اهنآ اب هک

 ۱ یتسسق رم 4 تسشنیا «دنهد نان اش هراس . دینک

 اما شزاامش یلخاد یگ» و دیوشیم لا دوخ یاهفیح

 وشیب دروخ رب ی رتهب به زا ع خم

 ۱ حرطم یلئاسم امش هناقشاع ای یلوئانز یگدنزرد
 رتینا رحم عاصوا اتدینک رظن دیدجن دوخ راتفر رد « دوس

 «دنوشیم لئاف رتشیب مارتحا امش یارب عامتجارد , دونن
 ۱ دیروایلنابز هب دیراد لد رد ار هچنآو دیهاب راددوخ ایا

 دنسین یسص دنراد دروخرب امشاب هکینات هبه نوچ

 دهاوح دوجو هب یتاه هدیقع فالتخب هداولاخ !طبحمرد

 بانتات .دینک یوریب حیحص یلاذغ هعانرب ثب زا « دمآ

 بلاج یاه هنقن یلفث هیمز رد . دنامب ظوطم ناتادنا

 دیروآرد لمع هلحرم هب رتدوز !ردوخ

 رس دسریم شور نیرتهپ ناترلعل هب هکار یشور

 نارگید تاداقتنا و تایرظن نارگن هکنیا نودپ و دینیرگ
 هامناب ادلوتماپ رتشیب . دیهد هعادا دوخ هار هب دیشاب

 ناتیگدنز كيرشو اب نیب رشاح لاحرب , دینک ترشاعم

 یروآدای اب یپ . تسا رارقرپ مهاضو هقال تر
 دراویللخ یلعف شارآ رد , هتشذگ یاهیتحارانو لئاس
 ۱ لح هارامش یکداوناخ لئام یارب دراد ناکما . دیزان

 ۱ لاتسود اپودیش ابناتدوخ رکف هپ رتشیب . دوش ادیپ هاوخلد

 هنیمب كرادت یبلاج یاه همانرب دوخ بوخ
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 ۱ ۷ رتشیب : دینک هژرابم دوخ یگدنز یتخاونکی اب

 ۲ ۶۲ قافتا هبو دیزادرپپ دوخ بوخ ناتسود اب ترغاعم
 هب . دینک میظنت ناتیگدنز یارب یبلاج یاههما رب
 دروم هک دیهد ناشن , دینک تبحم رتشیب ناتنازبزع

 ددیملاج یاهبلاثآ دبته درچم رگا . دنته ناندامتعا

 ۰ دی زیهریب دنت یاهتحب هملدا زا . دیراد رالفتلا

0۱ 

 اهزاکرد دیراد شیپرد یاهلفثمرپ و تخس هتفه

 ههنکیمساحا دیئابنت هتخ ار دوخ و دینکن یور هدایز

 ساحا نیا دیاخ . دننادیمن مرحم ار اش راک طیحمرد

اک زا تسد دیهاوخب هک دوش ثحاپ
 >*تهللاوا . دینکر ر

 گ !ردوخدنیآ هروم رد هداوناخ یاهرتکرزب زا یکی

 ؛ردهدیراذگپهتفح رخآ یارب ار اهینامهیم . دیهاوخیم

 یلامنها

 ۰ رخا تالیلطمت . دیوشیم انشآ تشاد دهاوخ یمهم نر سس هک کا عام نر شنامش یفع ۳

 # رد هک یئاهزور یارب اوق دیدجتو تحارتساهپ

 . دینارثگپ
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